
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/00/1230 

Cortizeme, uz ādas lietojama suspensija suņiem un kaķiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: 

VIRBAC S.A. 

1 ère Avenue – L.I.D. – 2065 m 

06516 – CARROS 

Francija 
 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Cortizeme, uz ādas lietojama suspensija suņiem un kaķiem 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

Aktīvās vielas: 

1 ml uz ādas lietojamās suspensijas satur: 

Neomicīna sulfāts 5 mg 

Prednizolons 1 mg 
 

Palīgvielas: 

Benzilspirts, nātrija formaldehīda sulfoksilāts, lavandas smaržviela VMF 7364R, glicerīns, 

poliēterificēti alifātiskie spirti, šķidrais parafīns, simetikons emulsijas, sālsskābe, attīrīts ūdens. 

 

4. INDIKĀCIJA(AS) 

 

Dermatīta simptomātiska ārstēšana suņiem un kaķiem. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot dzīvniekiem, par kuriem ir zināms, ka tiem ir peptiska čūla, cukura diabēts, ar imūnsistēmas 

traucējumiem nesaistīta nieru mazspēja, infekcijas slimība vai slimība ar vienlaikus esošu 

imūnsistēmas nomākumu. 

Nelietot, ja konstatēta paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām. 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS  

 

Var rasties paaugstināta jutība. Ilgstošas ārstēšanas gadījumā kortikosteroīdi, pie kuriem pieder arī 

prednizolons, var izraisīt jatrogēnu hiperadrenokorticismu, poliūriju un polidipsiju (PŪPD), 

imūnsistēmas nomākumu, bulīmiju un lipīdu rezervju sadalījuma izmaiņas. 

 

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

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Suņi, kaķi. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES 

 

Lietošanai uz ādas. 



 

Uzklāt uz bojātajām vietām vienu vai divas reizes dienā līdz divām nedēļām. Ja zāles tiek lietotas ilgāk 

par astoņām dienām, to lietošana jāpārtrauc pakāpeniski. Precīzu lietošanas shēmu nosaka 

veterinārārsts. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Skatīt apakšpunktu „Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un paņēmiena”. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

Nav piemērojams. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. 

Derīgums pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 3 mēneši. 

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

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

 Īpaši norādījumi lietošanai: dzīvniekam pēc iespējas ilgāk jānovērš iespēja laizīt apstrādāto ādas 

laukumu, lai panāktu maksimāli ilgu veterināro zāļu saskari ar bojāto vietu. 

 

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem: lai palielinātu zāļu efektivitāti, apstrādājamai vietai var būt 

nepieciešams noskūt apspalvojumu. Zāļu nepareiza lietošana var palielināt pret neomicīnu rezistentu 

baktēriju sastopamību. 

 

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: lietojot šīs veterinārās 

zāles, ieteicams izmantot gumijas cimdus. Pēc lietošanas mazgāt rokas. Ja notikusi nejauša norīšana, 

nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas pamācību vai iepakojuma marķējumu 

ārstam. 

 

Pārdozēšana(simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Tāpat kā visu kortikosteroīdu lietošanas gadījumā ir iespējamas nevēlamas blakusparādības, ja tiek 

veikta ilgstoša ārstēšana, kā arī ja apstrādājamā virsma ir ļoti liela. 
 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU 

IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai 

kopā ar sadzīves atkritumiem Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. 

Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

09/2012 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas 

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi: 

 

OÜ Zoovetvaru 



 

Uusaru 5 

Saue 76505 

Igaunija 

Tel: +372 6 709006 

 


