
 
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
V/NRP/00/1275 

 
Cobactan® 2,5% 25 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem un cūkām 

 
 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Reăistrācijas apliecības īpašnieks:  
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
P.O.Box 31 
5830 AA Boxmeer 
Nīderlande 
 
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 
Intervet International GmbH 
Feldstrasse 1a 
D-85716 Untershleissheim 
Vācija 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS 
 
Cobactan® 2,5% 25 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem un cūkām 
 
 
2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS   
 
1 ml suspensijas satur: 
 
Akt īvā viela: 
Cefkvinoms 25 mg (atbilst 29,64 mg/ml cefkvinoma sulfāta)  
 
 
4. INDIK ĀCIJAS 
 
Bakteriālo infekciju ārstēšanai liellopiem un cūkām, kuras ierosina pret cefkvinomu jutīgi 
grampozitīvie un gramnegatīvie mikroorganismi.  
 
Liellopi: 
• Respiratorā slimība, kuru ierosina Pasteurella multocida un Pasteurella haemolytica. 
• Pirkstu dermatīts, infekciozā nagu pirkstu nekroze un akūta starppirkstu nekrobaciloze (nagu puve). 
• Akūts E.coli mastīts ar slimības sistēmiskām pazīmēm. 

 
TeĜi: 
• E. coli septicēmija teĜiem  

 
Cūkas: 
• Bakteriālu plaušu un respiratorā trakta infekciju ārstēšanai, kuru ierosina Pasteurella multocida, 

Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis un citi pret 
cefkvinomu jutīgi mikroorganismi.  

• Mastīts-metrīts-agalaktija sindroms (MMA), kas saistīta ar E.coli, Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp., un citiem pret cefkvinomu jutīgiem mikroorganismiem.  

 
Sivēni: 



 

• Meningīts, kuru ierosina Streptococcus suis. 
• Artrīts, kuru ierosina Streptococcus spp., E.coli un citi pret cefkvinomu jūtīgi organismi. 
• Epidermītis (viegli vai vidēji smagi bojājumi), kurus ierosina Staphylococcus hyicus.  

 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Pastiprināta jutība pret cefalosporīniem ir reta, tomēr cefkvinomu nedrīkst lietot dzīvniekiem, kuriem 
ir konstatēta pastiprināta jutība pret β-laktāma antibiotikām.  
Zināms, ka pret cefalosporīnu grupu jutīgām baktērijām eksistē krusteniskā jutība pret 
cefalosporīniem. 
Nelietot dzīvniekiem ar ėermeĦa svaru līdz 1,25 kg. 
 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
ZāĜu lietošana var izraisīt lokalizētu audu reakciju. Audu bojājumi izzūd 15 dienu laikā pēc pēdējās 
devas ievadīšanas. 
Ja rodas būtiskas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, 
lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
Liellopi un cūkas. 
 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
 
Sugas Indikācijas Devas Biežums 
Liellopi • Respiratorā slimība, kuru ierosina 

Pasteurella multocida un 
P.haemolytica. 

• Pirkstu dermatīts, infekciozā nagu 
pirkstu nekroze un akūta starppirkstu 
nekrobaciloze (nagu puve) 

  

1 mg cefkvinoma /kg 
ė.sv. (2 ml/50 kg ė.sv.) 

Vienu reizi dienā 3 vai 
5 dienas pēc kārtas. 

• Akūts E.coli mastīts ar slimības 
sistēmiskiem simptomiem 

1 mg cefkvinoma /kg 
ė.sv. (2 ml/50 kg ė.sv.) 

Vienu reizi dienā 2 
dienas pēc kārtas. 

TeĜi • E.coli septicēmija teĜiem 
 

2 mg cefkvinoma /kg 
ė.sv. (4 ml/50 kg ė.sv.) 

Vienu reizi dienā 3 vai 
5 dienas pēc kārtas. 

Cūkas • Respiratorā slimība 
  

2 mg cefkvinoma /kg 
ė.sv. (2 ml/25 kg ė.sv.) 

Vienu reizi dienā 3 
dienas pēc kārtas. 

• MMA. 
 

2 mg cefkvinoma /kg 
ė.sv. (2 ml/25 kg ė.sv.) 

Vienu reizi dienā 2 
dienas pēc kārtas. 

Sivēni • Meningīts 
• Artrīts 
• Epidermītis 

2 mg cefkvinoma /kg 
ė.sv. (2 ml/25 kg ė.sv.) 

Vienu reizi dienā 5 
dienas pēc kārtas. 

 
Ārstēšanu visos gadījumos veic ar intramuskulāru injekciju. Pētījumi norāda, ka otro un nākošās 
injekcijas ieteicams veikt dažādās injekcijas vietās.  
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  



 

 
Pirms lietošanas flakonu labi saskalināt.  
Zāles nesatur pretmikrobu konservantu. Pirms katras devas izvilkšanas noslaucīt atveri ar tamponu. 
Izmantot sterilas adatas un šĜirces. Jālieto atbilstoši graduēta šĜirce, lai varētu ievadīt precīzu nepieciešamo 
devu. Tas galvenokārt ir svarīgi, injicējot mazu daudzumu, piemēram, ārstējot sivēnus. Aizbāznis var tikt 
droši pārdurts līdz 25 reizēm. 50ml flakons ir jāizmanto mazu sivēnu ārstēšanai. Dzīvnieku grupas 
ārstēšanai, izmantot atsevišėu adatu zāĜu izvilkšanai.  
ZāĜu lietošanai ir jābalstās uz ierosinātāju jutīguma testa rezultātiem.  
Lai novērstu norādītās infekcijas sivēniem, jāpievērš uzmanība higiēnai un ventilācijai, un jānovērš 
pārblīvēšana. Kad tiek skarti pirmie sivēni, ieteicams veikt rūpīgu citu tā paša aizgalda dzīvnieku 
izmeklēšanu, lai varētu veikt agrīnu ārstēšanu.  
Nav pieejama informācija, kas norādītu uz reproduktīvo toksicitāti liellopiem vai cūkām. 
Reproduktīvajos pētījumos laboratorijas dzīvniekiem, cefkvinoms neparādīja ietekmi uz atražošanu vai 
teratogēnu iedarbību.  
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā 
 
GaĜai un blakusproduktiem: liellopi – 5 dienas, cūkas – 3 dienas. 
Pienam: 1 diena. 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. 
Sargāt no gaismas.  
Derīgums pēc pirmās ārējā iepakojuma atvēršanas: 4 nedēĜas. 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts marėējumā. 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt pastiprinātu jutību (alerăiju) pēc injekcijas, ieelpošanas, 
norīšanas vai saskarsmes ar ādu. Pastiprināta jutība pret penicilīniem var izraisīt krustenisko jutību pret 
cefalosporīniem un otrādi. Retos gadījumos alerăiskas reakcijas pret šīm vielām var būt smagas.  
1. Nelietot zāles, ja jums ir zināma jutība, vai jums ir ieteikts nestrādāt ar šādām zālēm. 
2. Zāles jālietopiesardzīgi, lai novērstu saskarsmi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus.  
3. Ja jums pēc saskarsmes veidojas simptomi, tādi kā ādas izsitumi, meklēt medicīnisko palīdzību un 

uzrādīt šo brīdinājumu ārstam. Sejas, lūpu un acu tūska vai apgrūtināta elpošana ir daudz 
nopietnāki simptomi, un ir nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.  

 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM ZĀLĒM VAI 

TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo aktu 
prasībām.  
 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 
06.08.2010 
 



 

 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
Recepšu veterinārās zāles. 
 
Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reăistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 
 


