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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  

V/NRP/99/0950 
 

Depo-Promone 
50 mg/ml suspensija injekcijām suĦiem 

 
 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Reăistrācijas apliecības īpašnieks: 
Pfizer Animal Health MA EEIG 
Ramsgate Road, Sandwich 
Kent CT 13 9 NJ 
Apvienotā Karaliste 
 
Par sērijas izlaidi atbildīgais  ražotājs: 
Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA, 
Rijksweg 12 B-2870, Puurs 
BeĜăija 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS   
 
Depo-Promone 
50 mg/ml suspensija injekcijām suĦiem 
Medroxyprogesterone acetate 
 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  
 
1 ml suspensijas satur: 
Akt īvā viela:  
Medroksiprogesterona acetāts 50 mg/ml 
 
Palīgvielas: 
Konservanti - metilparahidroksibenzoāts 30 mg/ml un  
                     propilparahidroksibenzoāts 0,14 mg/ml 
 
  
4. INDIK ĀCIJA 
 
Meklēšanās cikla novēršanai kucēm.  
 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nelietot šādos gadījumos: 
- meklēšanās cikla pro-estrus, estrus un metestrus laikā, 
- kucēm pirms pirmās meklēšanās, 
- grūsnām kucēm, 
- ja iepriekš bijusi urīnceĜu un dzimumorgānu infekcija, 
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- piena dziedzeru audzēji, kuru attīstību var stimulēt progestagēni, 
- pastāvīgi vai patoloăiski vagināli izdalījumi,  
- neregulāra meklēšanās vai nimfomānija, 
- viltus grūsnība vai agrāk konstatēta viltus grūsnība,  
- cukura diabēts,  
- citas konstatējamas endokrīnās vai reproduktīvās sistēmas patoloăijas. 

  
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 
Dažos gadījumos pēc Depo-Promone subkutānas injekcijas var kĜūt plānāka āda vai izkrist 
apmatojums un mainīties tā krāsa. Tāpēc injekciju vēlams veikt mazāk redzamā vietā. Ilgstoša 
Depo-Promone lietošana kurtu šėirnes kucēm, kas paredzētas sacīkstēm, ir kontrindicēta, jo 
var palielināties piena dziedzeri. 
Endometrija cistu hiperplāzijas un piometras rašanās risks ir zems, ja Depo-Promone tiek 
lietots saskaĦā ar instrukciju vēlā anestrus periodā. Dzīvniekiem ar pārmērīgu dzemdes 
palielinājumu vai pastāvīgiem vagināliem izdalījumiem stāvokĜa korekcijai parasti 
nepieciešama ovariohisterektomija.  
Progestagēns, piemēram, Depo-PromoneE jālieto piesardzīgi progestagēna iespējamā 
stimulējošā efekta dēĜ uz piena dziedzeru proliferāciju. Tāpēc ieteicama pastāvīga esošās 
neoplāzijas monitorēšana.. 
 
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas 
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
SuĦi. 
 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 

 Subkutānai lietošanai neuzkrītošā ėermeĦa vietā. 
 1 ml (50 mg medroksiprogesterona acetāta) lieto anestrus periodā, atkārtojot ik pēc 6 

mēnešiem.  
Lieliem suĦiem (>45 kg) ievada 1,5 līdz 2 ml (75 līdz 100 mg). 
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Būtiski ir lietot zāles anestrus perioda otrajā pusē. Ja injekcijas netiek veiktas regulāri, 
dzīvniekiem, kuriem estrus kādu laiku tika nomākts, normālais meklēšanās cikls atjaunosies. 
 
Laika periods starp pēdējo injekciju un nākamo meklēšanos katram dzīvniekam ir atšėirīgs: 
parasti līdz 6 mēnešiem. Tomēr dažām kucēm tas var būt 2 gadi vai pat ilgāk. 
 
Šis laika periods var atšėirties. Kad ir vēlams cits no meklēšanās brīvs laika periods, 
dzīvniekam var veikt atkārtotu injekciju, kā tas minēts 8. punktā.  
Lai nodrošinātu labus pēcnācējus, kuces nedrīkst pārot līdz otrajam normālas meklēšanās 
periodam pēc injekcijas. 
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Grūsnība: 
Nelietot visā vai daĜā no grūsnības laika.   
Laktācija: 
Nav piemērojams. 
Auglība: 
Nelietot vaislas dzīvniekiem. 
 
Pēc Depo-Promone injicēšanas nav citas metodes tā darbības pārtraukšanai kā ėirurăiska audu 
izĦemšana injekcijas vietā, ja tā notiek pietiekami ātri pēc devas ievadīšanas.  
 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā  
 
Nav piemērojams. 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. 
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kas norādīts marėējumā.  
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Nav. 
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM 

ZĀLĒM  VAI TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo 
aktu prasībām. 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  
 
23/04/2009 
 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
Recepšu veterinārās zāles. 
 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reăistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 
PFIZER ANIMAL HEALTH,  
Tel.: +370 5 2691796 
 


