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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/01/1288 

Cobactan LC suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Intervet InternationalWim de Körverstraat 35 

NL-5830 AA Boxmeer 

Nīderlande 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Intervet International 

Feldstrasse 1a, D-85716 Unterschleissheim 

Vācija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Cobactan LC suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem 

Cefquinome 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS   

  

Viena 8 g šļirce satur: 

 

Aktīvā viela: 

Cefkvinoms (cefkvinoma sulfāta veidā)  75,0 mg 

 

papildviela(s): 
Baltais mīkstais parafīns 

Šķidrais parafīns 

 

4. INDIKĀCIJA(-AS) 

 

Klīniskā mastīta ārstēšanai laktējošām slaucamām govīm, kuru ierosina pret cefkvinomu jūtīgas 

baktērijas.  

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 

Neievadīt dzīvniekiem, kuriem ir zināma paaugstināta jūtība pret cefalosporīnu antibiotikām. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Nav zināmas.  

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Liellopi (laktējošas govis) 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN  

METODES  
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Viena šļirce (8 g) katrā inficētajā ceturksnī.  

Izslauc skarto ceturksni (-ņus). Pēc pamatīgas pupa un pupa atveres notīrīšanas un dezinfekcijas, maigi 

ievada vienas šļirces saturu katrā skartajā ceturksnī. Produktu izkliedē, maigi masējot skartā dzīvnieka 

pupu un tesmeni. 

 

Vienas šļirces saturs ir maigi jāievada inficētā ceturkšņa pupā ik pēc 12 stundām trīs reizes.  

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 

Skatīt 8. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas. 

Pienam: 84 stundas (7 slaukšanas reizes). 

 

Ārstēšanas laikā dzīvniekus nedrīkst kaut cilvēku pārtikai. Govis nedrīkst kaut cilvēku pārtikai 48 

stundas pēc pēdējās ārstēšanas.  

 

Ārstēšanas laikā pienu nedrīkst lietot cilvēku uzturā. Piens ir jāiznīcina 84 stundas (7 slaukšanas 

reizes)  pēc pēdējās ārstēšanas, un nedrīkst lietot pārtikā līdz nākošai slaukšanas reizei (t.i. 

8.slaukšanas reizē, 96 stundas pēc pēdējās ārstēšanas). 

Cita slaukšanas režīma gadījumā, veterinārārsta padoma pamatā ir jābūt, ka pēc ārstēšanas pienu 

izmantot cilvēku pārtikā drīkst tikai pēc tāda paša laika perioda. Piemēram, pie slaukšanas trīs reizes 

dienā, pienu drīkst izmantot cilvēku pārtikā tikai no 12. slaukšanas reizes.  

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 

Uzglabāt  bērniem neredzamā un nepieejamā  vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

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

norīšanas, vai ādas kontakta. Pastiprināta jutība pret penicilīniem var izraisīt krustenisko jutību pret 

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

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

2. Lietojot šīs zāles rūpēties, lai novērstu saskari, ievērojot visus norādījumus.  

3. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu un rodas tādi nopietni simptomi kā sejas, lūpu un acu 

pietūkums vai apgrūtināta elpošana, nepieciešams nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību 

un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 
 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI  

NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI 

 

 

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

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

 03/2015 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 
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Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas 

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību. 

 


