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VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS 

V/NRP/02/1472 

 

 

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS  
 

Chan Pen Strep suspensija injekcijām liellopiem, aitām un cūkām 

 

 

2.  KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS  
 

1 ml suspensijas satur: 

Aktīvās vielas: 

Prokaīna benzilpenicilīns  200 mg 

Dihidrostreptomicīna sulfāts 200 mg 

 

Palīgviela: 
Metilparahidroksibenzoāts  1 mg 

 

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.  
 

 

3. ZĀĻU FORMA 
 

Suspensija injekcijām. 

Bāla līdz krēmkrāsas ūdeņaina suspensija bez redzamām nogulsnēm. 

 

 

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 

 

4.1 Mērķa sugas 
 

Liellopi, aitas, cūkas. 

 

4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas 
 

Pret prokaīna benzilpenicilīnu un dihidrostreptomicīnu jutīgu ierosinātāju izraisītu infekcijas 

slimību ārstēšanai liellopiem, aitām un cūkām. 

 

4.3 Kontrindikācijas 
 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no 

palīgvielām. 

Ļoti reti novērota gadījuma rakstura alerģiska reakcija uz penicilīniem. 

Nelietot, ja ir pierādīta penicilāzi producējošu stafilokoku klātbūtne.  

 

4.4 Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai 

 

Nav. 
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4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 

 

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas 

pamatprincipi. Kad vien iespējams, šīs zāles vajadzētu lietot, balstoties uz jutīguma testu 

rezultātiem. 

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

ārstēšanai  

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm 

veterinārajām zālēm. 

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko 

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

 

Pēc lietošanas mazgāt rokas. 

 

4.6 Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība) 

 

Dažreiz zīdējsivēniem un nobarojamām cūkām prokaīna benzilpenicilīnu 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. 

 

Noteiktos apstākļos prokaīna benzilpenicilīns var būt toksisks un pat letāls cūkām un, 

iespējams, tas ir brīvā prokaīna pēkšņas atbrīvošanās dēļ toksiskā daudzumā. Simptomi ietver 

trīcēšanu, apātiju, apetītes trūkumu, vemšanu, ekstremitāšu cianozi un ļoti izteiktu drudzi 

(40°C un vairāk). Var novērot vulvas izvēršanos un dažiem dzīvniekiem var būt aborti. 

Nopietnas blakusparādības visdrīzāk parādās, kad cūkām, kurām ir sarkanguļa, tiek injicēta 

vecāka un/vai karstuma skarta prokaīna benzilpenicilīna līdzeklis. Ātru atveseļošanos panāk 

ārstējot ar 5 mg deksametazona.   

 

4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā 

 

Prokaīna penicilīns un dihidrostreptomicīns ir drošas lietošanai grūsniem dzīvniekiem. 

Nelietot aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 
 

4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi 
 

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 prokaīna benzilpenicilīns tiek lietots kopā ar tetraciklīnu, jābūt uzmanīgiem un, kad vien 

iespējams, jāievēro sekojošais: 

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

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

2. Lietot prokaīna benzilpenicilīnu vismaz pāris stundas pirms tetraciklīna lietošanas. 

 

4.9 Devas un lietošanas veids 
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Ieteicamā deva ir 4 ml uz 100 kg ķermeņa svara, t.i., 8 000 IU prokaīna benzilpenicilīna un 10 

mg dihidrostreptomicīna sulfāta uz kg ķermeņa svara 3 – 5 dienas pēc kārtas.  

 

Tikai intramuskulārai lietošanai. 

 

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 
 

Pirms lietošanas flakonu saskalināt. 

Notīrīt injekcijas vietu ar spirta tamponu. 

 

Liellopiem maksimāli ievadāmā suspensijas deva vienā injekcijas vietā nedrīkst pārsniegt 20 

ml. 
 

Pareizas devas noteikšanai pēc iespējas precīzāk jānosaka dzīvnieka ķermeņa svars, lai 

izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas. 

 

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

 

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. 

 

4.11 Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā 

 

 Liellopi, aitas, cūkas: gaļai un blakusproduktiem: 21 diena. 

Liellopi: pienam: 72 stundas. 

 

Nav reģistrēts lietošanai aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 

 

 

5. FARMAKOLOĢISKAS ĪPAŠĪBAS 

 

Farmakoterapeitiskā grupa: pretmikrobu līdzekļi sistēmiskai lietošanai. 

ATĶ vet. kods: QJ01RA01. 

 

Pēc intramuskulāras ūdens suspensijas injekcijas penicilīni ātri uzsūcas organismā. Tomēr 

prokaīna benzilpenicilīna uzsūkšanās ir ilgstoša, maksimālo koncentrāciju asinīs sasniedzot 

apmēram 2-4 stundās un nokrītot zem terapeitiskā līmeņa cūkām 24 stundās un liellopiem un 

aitām 48 stundās. 

Dihidrostreptomicīns arī tiek ātri uzsūkts. Maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta 1 

stundā. Līmenis asinīs nokrīt daudz ātrāk (zem terapeitiskā līmeņa 12 stundās) nekā prokaīna 

benzilpenicilīnam, lēnākās penicilīna uzsūkšanās dēļ no prokaīnu saturošām zālēm. 

 

 

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 
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6.1 Palīgvielu saraksts 

 

Metilhidroksibenzoāts 

Nātrija citrāts 

Povidons K12 

Ūdens injekcijām 

 

6.2 Būtiska nesaderība 
 

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām 

veterinārajām zālēm. 

 

6.3 Derīguma termiņš 
 

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 2 gadi. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 

 

 

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi  
 

Uzglabāt ledusskapī (2
0 
C – 8

0 
C). 

Nesasaldēt. 

Izvairīties no zāļu kontaminācijas lietošanas laikā. 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Pirms lietošanas saskalināt. 
 

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs  
 

100 ml stikla flakons. 

 

6.6 Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai   

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību 

aktiem. 

 

 

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS  

 

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., 

Loughrea, 

Co. Galway, 

Īrija 

 

 

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)  

 

V/NRP/02/1472 

 

 

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS  

 

Pirmās reģistrācijas datums: 27/08/2002 



 5 

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 18/08/2008 

 

 

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS  

 

06/2017 

 

 

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES 

UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

 


