
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/02/1472 

 

Chan Pen Strep suspensija injekcijām liellopiem, aitām un cūkām 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības turētājs un ražotājs: 

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Īrija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS  

 

Chan Pen Strep suspensija injekcijām liellopiem, aitām un cūkām 

 

Procaine benzylpenicillin 

Dihydrostreptomycin 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  
1 ml suspensijas satur: 

Aktīvās vielas: 

Prokaīna benzilpenicilīns (Ph.Eur.)  200 mg 

Dihidrostreptomicīna sulfāts (Ph.Eur.) 200 mg 

Palīgvielas: 
Metilparahidroksibenzoāts (Ph.Eur.)  1 mg 

  

 

4. INDIKĀCIJAS 

 

Pret penicilīnu un dihidrostreptomicīnu jutīgu ierosinātāju izraisītu infekcijas slimību 

ārstēšanai liellopiem, aitām un cūkām. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot dzīvniekiem, ja konstatēta hipersensitivitāte pret penicilīnu.  

Nelietot, ja ir pierādīta penicilāzi producējošu stafilokoku klātbūtne.  
Aizliegts lietot laktējošām aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 

 

Tetraciklīni ir bakteriostatiskas antibiotikas, kas iespējams var mijiedarboties ar baktericīdām 

vielām, tādām kā penicilīni.  

Ja penicilīns tiek lietots kopā ar tetraciklīnu, kad vien iespējams, jābūt uzmanīgiem un 

jāievēro sekojošo. 

1. Pārliecinieties, ka tiek iedots pietiekams daudzums katras vielas; iespējams 

antagonisms parādās, kad tiek iedots pārāk niecīgs katras vielas daudzums. 

2. Lietot penicilīnu vismaz pāris stundas pirms tetraciklīna lietošanas. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Ļoti reti tikusi novērota gadījuma rakstura alerģiska reakcija uz penicilīniem. 



Hipersensitīvas (alerģiskas) reakcijas pret penicilīniem var variēt no lokāla iekaisuma līdz 

anafilaksei un nāvei. Ārstēšana ietver karsta un auksta ūdens strūklas un/vai kortikosteroīdus. 

Dažreiz zīdējsivēniem un nobarojamām cūkām prokaīna penicilīnu saturošu veterināro zāļu 

lietošana var izraisīt īslaicīgu drudzi, vemšanu, trīcēšanu, vispārēju vārgumu un kustību 

koordinācijas traucējumus.  

Grūsnām sivēnmātēm un jauncūkām iespējama vulvas izvēršanās, kas var būt saistīta ar 

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

lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Liellopi, aitas, cūkas 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 

Ieteicamā deva ir 4 ml uz 100 kg ķermeņa svara, t.i., 8 000 S.V. prokaīna penicilīna un 10 mg 

dihidrostreptomicīna sulfāta uz kg ķermeņa svara. 

Tikai intramuskulārai ievadīšanai. 
 

Sugas Deva (ml) Ķermeņa svars, kg 

Liellopiem 4,0 100 

Teļiem 2,0 50 

Aitām 1,0 25 

Jēriem 0,4 10 

Sivēnmātēm 3,0 75 

Sivēniem 0,2 5 

 

Notīrīt injekcijas vietu ar spirta tamponu. 

Liellopiem maksimāli ievadāmā suspensijas deva vienā injekcijas vietā nedrīkst pārsniegt 20 

ml. 

Pirms lietošanas labi saskalināt. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Tikai intramuskulārai ievadīšanai. 

 

 

10. IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA 
 

Liellopiem: 

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena 

Pienam: 72 stundas 

 

Aitām: 

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena 
Pienam:  aizliegts lietot laktējošām aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 

 

 



Cūkām: 

Gaļai un blakusproduktiem:  21 diena 

Pienam:  nav piemērojams. 
 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā! 

 

Uzglabāt ledusskapī (2
0 
C – 8

0 
C)Nesasaldēt. 

Veterināro zāļu derīguma termiņš norādīts uz izplatīšanai paredzētā iepakojuma: 2 gadi. 

Derīgums pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 4 nedēļas. 

 

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

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Liellopiem maksimāli ievadāmā suspensijas deva vienā injekcijas vietā nedrīkst pārsniegt 20 

ml. 

 

Pirms lietošanas labi saskalināt. 

Pēc lietošanas mazgāt rokas. 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Izvairīties no veterināro zāļu piesārņošanas. 

 

Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt hipersensitivitāti (alerģiju), kas seko pēc injekcijas, 

inhalācijas, norīšanas vai saskares ar ādu. Hipersensitivitāte pret penicilīniem var radīt 

krustenisko reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var būt nopietnas 

alerģiskas reakcijas. 

 

1. Personām ar pastiprinātu jutību pret penicilīniem vai brīdinātām nestrādāt ar šādām 

veterinārām zālēm vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. 

2. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus. 
3. Ja pēc pielietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt 

medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu 

ārstam. Sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana ir daudz nopietnāki 

simptomi, tādēļ nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība. 

 

Aizliegts lietot laktējošām aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 

 

Tetraciklīni ir bakteriostatiskas antibiotikas, kas iespējams var mijiedarboties ar baktericīdām 

vielām, tādām kā penicilīni. Tā kā penicilīni darbojas kavējot šūnu apvalka sintēzi, tādas 

vielas kā tetraciklīni, kuri kavē proteīnu sintēzi, var slēpt penicilīnu baktericīdo iedarbību. 

Ja penicilīns tiek lietots kopā ar tetraciklīnu, kad vien iespējams, jābūt uzmanīgiemun jāievēro 

sekojošo: 

1. Pārliecinieties, ka tiek iedots pietiekams daudzums katras vielas; iespējams 

antagonisms parādās, kad tiek iedots pārāk niecīgs katras vielas daudzums. 

2. Lietot penicilīnu vismaz pāris stundas pirms tetraciklīna lietošanas. 
 

Nepārsniegt noteikto devu. Hipersensitīvas (alerģiskas) reakcijas pret penicilīniem var variēt 

no lokāla iekaisuma līdz anafilaksei un nāvei. Ārstēšana ietver karsta un auksta ūdens strūklas 

un/vai kortikosteroīdus. 

 



 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM 

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 

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 
 

07/2013 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

 


