
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/96/0453 

 

Dehelman powder 11,8% pulveris iekšķīgai lietošanai 

liellopiem, aitām, kazām, cūkām, cāļiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

KRKA, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6  

8501 Novo mesto 
Slovēnija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Dehelman powder 11,8%  pulveris iekšķīgai lietošanai liellopiem, aitām, kazām, cūkām,  

cāļiem 

 Levamizolum 

 

 

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO VIELU UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM   

 

100 g pulvera iekšķīgai lietošanai satur - 

Aktīvā viela: 

11,8 g levamizola hidrohlorīds, kas atbilst 10 g levamizola (Levamizolum). 

 

Palīgvielas: 

Laktozes monohidrāts 

  

4. INDIKĀCIJAS 

 

Veterinārās zāles lieto zarnu parazītu iznīcināšanai ar kuņģa-zarnu trakta un plaušu 

nematodēm inficētiem liellopiem, aitām, kazām, cūkām un cāļiem.  

Liellopiem, aitām, kazām: Dictyocaulus spp., Protostrongylus spp., Neoascaris vitulorum, 

Trichuris ovis, Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Ostertagia spp. (izņemot hipobiotiskas 

kūniņas), Haemonchus spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., 

Chabertia ovina, Strongyloides spp. 

Cūkām: Ascaris suum (tostarp migrējošas kūniņas), Metastrongylus elongatus, Hyostrongylus 

rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi, Trichuris suis. 

Cāļiem: Ascaridia spp., Capillaria spp., Heterakis spp., Amidostomum spp., Syngamus 

trachea. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot dējējputniem, no kuriem iegūst olas cilvēku uzturam. 

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā. 

Nelietot dzīvniekiem nieru un aknu slimību gadījumā.  

 

6. IESPĒJAMĀS  BLAKUSPARĀDĪBAS 
 



Terapeitiskā deva nav toksiska un neizraisa nevēlamas blakusparādības. Pēc pārdozēšanas 30 

minūšu laikā var rasties satraukums, tremors,  kolikas, acu asarošana un siekalošanās. 2 – 3 

stundu laikā šīs pazīmes spontāni izzūd  bez jebkādas medicīniskas ārstēšanas. Atsevišķiem 

dzīvniekiem smagas nobriedušu plaušu tārpu invāzijas rezultātā dažas dienas pēc ārstēšanas 

var saglabāties klepus.  

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā 
lietošanas instrukcijā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Liellopi, aitas, kazas, cūkas, cāļi. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  
 

Liellopiem, aitām un kazām veterinārās zāles piejauc dzeramajam ūdenim vai dod atsevišķi.  

Cūkām zāles piejauc barībai vai dzeramajam ūdenim.  

Cāļiem zāles piejauc dzeramajam ūdenim. 

 

Liellopiem, aitām, kazām un cūkām jālieto 20 g pulvera uz 250 kg ķermeņa svara, kas atbilst 

9 mg levamizola uz 1 kg ķermeņa svara.  

Cāļiem jālieto 20 g pulvera uz 100 kg ķermeņa svara, kas atbilst 23 mg levamizola uz 1 kg 

ķermeņa svara. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

14 dienas pirms un 14 dienas pēc Dehelman pulvera iekšķīgai lietošanas nedrīkst  

lietot organiskos fosfora savienojumus. 

 

10.      IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS   

           IZMANTOŠANĀ  

 

 

Gaļai un nierēm: liellopiem 21 diena. 

Gaļai un blakusproduktiem: cūkām,  aitām, kazām 7 dienas. 

Nierēm: cūkām, aitām, kazām 14 dienas. 

Gaļai un blkausproduktiem: cāļiem 3 dienas. 
Nelietot dējējputniem, no kuriem iegūst olas cilvēku uzturam. 

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 

Uzglabāt temperatūrā līdz +25C.  

Sargāt no gaismas un mitruma.  

 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā. 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Lietošana grūsnības un laktācijas laikā 

 

Šīs veterinārās zāles drīkst lietot gan grūsnības, gan laktācijas laikā.  

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā. 



 

Mijiedarbība ar citām vetrinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi 

 

Nav zināma. 

 

Pārdozēšana (simptomi, simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti) 

 

Profesionālā literatūrā pārdozēšanas gadījumi nav aprakstīti. 

 

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu 

 

Nav. 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM 

ZĀLĒM  VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo 

aktu prasībām. 
Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs 

aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

29/12/2011 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Kartona kārbā pa 10 x 20 g paciņām. 

Maiss pa 1 kg.  

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi Latvijā: 

 

SIA KRKA Latvija 

Mūkusalas iela 101, Rīga 

LV-1004, Latvija 

Tālr.: +371 67338610 

Fakss: +371 67338151 

 


