
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/01/1323 

 

Denagard 10 % Injection eļļas šķīdums injekcijām cūkām 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Novartis Animal Health d. o. o. 

Verovškova 57, 1000 Ljubljana 

Slovēnija 

 

Ražošanas licences īpašnieks(-i), kurš(-i) atbild par sērijas izlaidi: 

Novartis Santé Animale S.A.S., Usine de Huningue, 26, rue de la Chapelle, BP 224, F-68330 

Huningue Cedex, Francija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Denagard 10 % Injection eļļas šķīdums injekcijām cūkām 

Tiamulin 

 

 

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS 
 

1 ml eļļas šķīduma satur- 

 

Aktīvā viela: 

Tiamulīns (tiamulīna hidrogēnfumarāta formā)  100 mg 

 

Palīgvielas:  
Etanols 

Sezameļļa 

 

 

4. INDIKĀCIJAS 

 

Brachyspira hyodysenteriae izraisītās dizentērijas un Fusobacterium spp. un Bacteroides spp. 

izraisīto komplikāciju ārstēšanai cūkām. 

Mycoplasma hyopneumoniae un vīrusu un baktēriju komplikāciju izraisīto cūku komplekso 

elpošanas slimību (PRDC) ārstēšanai. 

Mycoplasma hyosynoviae izraisītā artrīta ārstēšanai, kā arī lai samazinātu klibumu un 

atjaunotu augšanas rādītājus. 

Actinobacillus pleuropneumoniae izraisītās pleiropneimonijas ārstēšanai. 

Tiamulīnam piemīt augsts in-vitro darbības spektrs pret: Brachyspira hyodysenteriae, 

Leptospira spp., Mycoplasma, Streptococci un Staphylococci, Clostridium perfringens, 

Listeria monocytogenes, Erysipelothrix spp., Corynebacterium pyogenes, Pasteurella spp., 

Klebsiella pneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophylus spp., Fusobacterium 

necrophorum, Bacteroides spp., Campylobacter coli, Lawsonia intracellularis. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 
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Cūkām, ārstēšanas laikā, kā arī vismaz 7 dienas pirms un 7 dienas pēc ārstēšanas ar Denagard 

10 % injection, nelietot monenzīnu, narasīnu vai salinomicīnu. Šo kombināciju sekas - 

ievērojami palēnināta dzīvnieku augšana vai pat nobeigšanās. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Nav novērotas nevēlamas blakusparādības pat pārdozējot rekomendēto devu trīs reizes. 

Līdzīgi kā ar citām antibiotikām, reizēm pēc tiamulīna lietošanas cūkām var rasties eritēma 

vai viegla ādas tūska. Ja parādās toksiskas iedarbības klīniskie simptomi, nekavējoties 

pārtraukt preparāta lietošanu un sazināties ar  veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Cūkas. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA 
 

Intramuskulārai lietošanai cūkām. 

 

i) Dizentērijas ārstēšanai cūkām: Mērķa deva ir 8.0 mg tiamulīna bāzes/kg ķermeņa svara 

(aptuvenais ekvivalents 10 mg thf/kg ķ.sv.). 

Šādu devu iespējams sasniegt, ievadot 1.0 ml Denagard 10 % Injection/12.5 kg ķermeņa svara 

intramuskulāri vienu reizi dienā 1 - 2 dienas pēc kārtas. 

 

ii) Mycoplasma hyopneumoniae un vīrusu un baktēriju komplikāciju izraisīto cūku komplekso 

elpošanas slimību (PRDC) ārstēšana: 

Mērķa deva ir 12.3 mg tiamulīna bāzes/kg ķermeņa svara dienā (aptuvenais ekvivalents 15 

mg thf/kg ķ.sv.). Šādu devu iespējams sasniegt, ievadot 1.5 ml Denagard 10 % Injection/12.5 

kg ķ.sv. intramuskulāri vienu reizi dienā 3 dienas pēc kārtas. 

 

iii) Mycoplasma hyosynoviae izraisītā artrīta ārstēšana: 

Mērķa deva ir 12.3 mg tiamulīna bāzes/kg ķermeņa svara dienā (aptuvenais ekvivalents 15 

mg thf/kg ķ.sv.). Šādu devu iespējams sasniegt, ievadot 1.5 ml Denagard 10 % Injection/12.5 

kg ķ.svara intramuskulāri vienu reizi dienā 3 dienas pēc kārtas. 

 

iv) Actinobacillus pleuropneumoniae izraisītās pleiropneimonijas ārstēšana: 

Mērķa deva ir 12.3 mg tiamulīna bāzes/kg ķermeņa svara dienā (aptuvenais ekvivalents 15 

mg thf/kg ķ.sv.). Šādu devu iespējams sasniegt, ievadot 1.5 ml Denagard 10 % Injection/12.5 

kg.ķ.sv. intramuskulāri vienu reizi dienā 2 - 3 dienas pēc kārtas. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Skat. 8. punktu. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 
 

Gaļai un subproduktiem: 10 dienas. 
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11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt temperatūrā 2 - 30°C. 

Uzglabāt sausā vietā. 

Nesasaldēt. 

Sargāt no gaismas. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Cūkām un mājputniem ārstēšanas laikā, kā arī vismaz 7 dienas pirms un 7 dienas pēc 

ārstēšanas nelietot tiamulīnu kopā ar zālēm, kas satur monenzīnu, narasīnu vai salinomicīnu, 

jo var ievērojami aizkavēt dzīvnieku augšanu vai pat izraisīt nāvi. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM 

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot 

kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

09/2012 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

 

 

 

 

 


