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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/01/1288 

Cobactan LC 75 mg ziede 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 International B.V. 

Wim de Körverstraat 35 

5831 AN Boxmeer 

Nīderlande 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Intervet International GmbH 

Feldstrasse 1a 

85716 Unterschleissheim 

Vācija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Cobactan LC 75 mg ziede ievadīšanai tesmenī liellopiem 

Cefquinome 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Viens injektors (8 g) satur: 

Aktīvā viela:  

Cefkvinoms (cefkvinoma sulfāta veidā) 75 mg 

Balta vai nedaudz dzeltena, taukaina, viskoza homogēna ziede. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Klīniskā mastīta ārstēšanai laktējošām govīm, kuru ierosina šādi pret cefkvinomu jutīgi 

mikroorganismi: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus un 

Escherichia coli. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret cefalosporīnu grupas antibiotikām, citām ß-

laktāma antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām. 

Nelietojiet tīrīšanas salvetes, ja uz pupiem ir brūces. 
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6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Ļoti reti dzīvniekiem pēc šo zāļu ievadīšanas novēro anafilaktiskas reakcijas.  

 

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā: 

 

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-

s)); 

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem); 

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus 

ziņojumus). 

 

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta 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  

 

Lietošanai tesmenī. 

Viena injektora saturu maigi ievadīt inficētā ceturkšņa pupā ik pēc 12 stundām pēc katras no trim 

secīgām slaukšanas reizēm.  

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 

Izslaukt skarto(-s) ceturksni(ceturkšņus). Pēc rūpīgas pupa un pupa atveres notīrīšanas un 

dezinfekcijas ar pievienoto tīrīšanas salveti, maigi ievadīt viena injektora saturu katrā skartajā 

ceturksnī. Zāles izkliedē, maigi masējot skartā dzīvnieka pupu un tesmeni. Neaiztikt kanulu ar 

pirkstiem. Uzmanīgi ievadīt ziedi. 

 

Injektoru drīkst lietot tikai vienu reizi. Daļēji izlietotie injektori ir jāiznīcina. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas. 

Pienam: 5 dienas (120 stundas). 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C. 

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

termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu. 
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12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 

Kad vien iespējams, zāļu lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem. Ja tas nav 

iespējams, terapija jābalsta uz vietējo (reģionālo, saimniecības) epidemioloģisko informāciju par 

mērķa baktēriju jutīgumu. Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu 

lietošanas pamatprincipi. 

Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju 

izplatība, kuras rezistentas pret cefkvinomu, un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar cefalosporīnu, 

līdz pat iespējamai krusteniskai rezistencei. 

 

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

Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt pastiprinātu jutības reakciju (alerģiju), kas seko pēc injekcijas, 

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

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

1. Lietojot šīs zāles uzmanīties, lai novērstu saskari, ievērojot visus norādījumus. 

2. Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīniem vajadzētu izvairīties no saskares ar 

šīm veterinārajām zālēm. 

3. Ja pēc zāļu lietošanas 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 medicīniskā palīdzība. 

Salvetes satur izopropilspirtu, kas var izraisīt ādas kairinājumu cilvēkiem ar pastiprinātu jutību, tāpēc 

ir ieteicams lietot aizsargcimdus salvešu izmantošanas laikā. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Šīs zāles ir paredzētas lietošanai laktācijas laikā. Nav pieejama informācija, par reproduktīvo 

toksicitāti (tai skaitā teratogēnu iedarbību) liellopiem. Reproduktīvās toksicitātes pētījumos ar 

laboratorijas dzīvniekiem cefkvinoms neuzrādīja nekādu ietekmi uz reproduktivitāti vai teratogēnu 

iedarbību. 

 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Zināms, ka pret cefalosporīnu grupas antibiotikām jutīgām baktērijām novērojama krusteniskā reakcija 

pret cefalosporīniem. 

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Nav sagaidāmi simptomi vai nepieciešamas ārkārtas procedūras. 

 

Nesaderība: 

Nav zināma. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

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

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

palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

05/2018 
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15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Iepakojuma izmēri:  

Kartona kaste ar 3, 15, 20 un 24 injektoriem un tīrīšanas salvetēm.  

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 


