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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/99/0950 

 

Depo-Promone 50 mg/ml suspensija injekcijām suņiem 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Zoetis Belgium SA 

Rue Laid Burniat 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

Beļģija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA, 

Rijksweg 12 B-2870, Puurs 

Beļģija 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Depo-Promone 50 mg/ml suspensija injekcijām suņiem 

Medroxyprogesterone acetate 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

1 ml satur: 

Aktīvā viela: 
Medroksiprogesterona acetāts 50 mg/ml 

 

Palīgvielas: 
Konservanti - metilparahidroksibenzoāts 30 mg/ml un 

                       propilparahidroksibenzoāts 0,14 mg/ml 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Meklēšanās cikla novēršanai kucēm. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot šādos gadījumos: 

- meklēšanās cikla pro-estrus, estrus un metestrus laikā, 

- kucēm pirms pirmās meklēšanās, 

- grūsnām kucēm, 

- ja iepriekš bijusi urīnceļu un dzimumorgānu infekcija, 

- piena dziedzeru audzēji, kuru attīstību var stimulēt progestagēni, 

- pastāvīgi vai patoloģiski vagināli izdalījumi,  

- neregulāra meklēšanās vai nimfomānija, 

- viltus grūsnība vai agrāk konstatēta viltus grūsnība,  

- cukura diabēts,  

- citas konstatējamas endokrīnās vai reproduktīvās sistēmas patoloģijas, 
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- pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām, 

- dzīvniekiem ar pastiprinātu dzemdes asiņošanu, piena dziedzeru audzēju vai piena dziedzeru  

          palielināšanos līdz ir noteikta konkrēta diagnoze un ir izslēgta neoplāzijas iespēja, 

- nelietot kucēm, kuras audzē šķirnes pavairošanas nolūkos. 

 
 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 
Dažos gadījumos pēc Depo-Promone subkutānas injekcijas var parādīties daļēji-permanenta pūtīte vai 

kļūt plānāka āda vai izkrist apmatojums un mainīties tā krāsa. Injekcijas rezultātā zāļu amorfā masa 

var nogulsnēties injekcijas vietā. Tāpēc injekciju vēlams veikt mazāk redzamā vietā. Šādas subkutānas 

injekcijas ieteicams veikt augšstilba iekšējā virsmā vai sāna iekšējā krokā.  

Ilgstoša Depo-Promone lietošana greihaundu šķirnes kucēm, kas paredzētas sacīkstēm, ir 

kontrindicēta, jo var izraisīt  piena dziedzeru palielināšanos. 

Endometrija cistu hiperplāzijas un piometras rašanās risks ir zems, ja Depo-Promone tiek lietots 

saskaņā ar instrukciju vēlā anestrus periodā. Dzīvniekiem ar pārmērīgu dzemdes palielinājumu vai 

pastāvīgiem vagināliem izdalījumiem stāvokļa korekcijai parasti nepieciešama ovariohisterektomija.  

Progestagēns, piemēram, Depo-Promone jālieto piesardzīgi progestagēna iespējamā stimulējošā efekta 

dēļ uz piena dziedzeru proliferāciju. Tāpēc ieteicama pastāvīga esošās neoplāzijas monitorēšana. 
Klīniskās pārbaudes norāda, ka zāles atsevišķām kucēm var izraisīt piena dziedzeru palielinājumu un 

laktāciju, tāpēc šīs zāles šādiem dzīvniekiem nevajadzētu dot otrreiz. Var novērot nelielu līdz 

atsevišķos gadījumos ievērojamu piena dziedzeru palielinājumu. Dažām kucēm, kas tika pakļautas 

augstam progestagēnu līmenim, novēroja  mezgliņu veidošanos piena dziedzeros. Dzīvniekus, kuriem 

tiek veikta ārstēšana, periodiski jāpārbauda, lai noteiktu vai veidojas mezgliņi un attiecīgi jārīkojas. 

Dažiem dzīvniekiem ārstēšanās laikā var parādīties tendence uz aptaukošanos. Šādi dzīvnieki 

jāizmeklē, lai noteiktu citus iespējamos aptaukošanās iemeslus un attiecīgi rīkotos. Jāapsver 

ēdināšanas režīma maiņa. Savienojumi ar zināmu kortikoīdiem līdzīgu aktivitāti var izraisīt cukura 

diabēta saasināšanos. Tāpēc, nedrīkst lietot dzīvniekiem, kam ārstēts cukura diabēts bez  rūpīgas 

novērošanas, lai noteiktu, vai neveidojas nevēlamas blakusparādības. 

Dažiem dzīvniekiem pēc ārstēšanas ir novērota cistiskā endometriālā hiperplāzija. Kucēm, kas ārstētas 

saskaņā ar augstākminētajiem ieteikumiem, atšķirībā no neārstētām kucēm, olnīcās neveidojas  

dzeltenais ķermenis. Saimniekus, kam pieder kuces, kuras audzē šķirnes pavairošanas nolūkos, 

jābrīdina, ka iespējams, pēc cistiskās endometriālās hiperplāzijas- piometras kompleksa, būs 

nepieciešams veikt ovariohisterektomiju.  

 

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. 

 

 

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

Subkutānai lietošanai neuzkrītošā vietā. 

1 ml (50 mg medroksiprogesterona acetāta) lieto anestrus periodā, atkārtojot ik pēc 6 mēnešiem.  

Lieliem suņiem (>45 kg) ievada 1,5 līdz 2 ml (75 līdz 100 mg). 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Nav. 
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10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Nav piemērojams. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem: 

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 atšķirīgs: parasti 

līdz 6 mēnešiem. Tomēr dažām kucēm tas var būt 2 -3 gadi vai pat ilgāk. 

Īpašnieks jāinformē, ka laika periods var atšķirties. Kad ir vēlams cits, no meklēšanās brīvs laika 

periods, dzīvniekam var veikt atkārtotu injekciju, kā tas minēts sadaļā “Devas un lietošanas veids”.  

Lai nodrošinātu labus pēcnācējus, kuces nedrīkst pārot līdz otrajam normālas meklēšanās periodam 

pēc injekcijas. 
Ja injekcijas neturpina ar ieteicamo sešu mēnešu intervālu, dzīvniekiem, kuriem zāles lietotas 

meklēšanās novēršanai ilgtermiņā, pie meklēšanās cikls atjaunosies ar dažādu laika periodu.  Šobrīd 

nav iespējams sniegt rekomendācijas attiecībā uz metodēm, lai  ierosinātu  meklēšanās ciklu kucēm, 

kas atrodas anestrus fāzē kā tikai izmantot  ārstēšanu ar medroksiprogesterona acetātu. 

Mēģinājumi izraisīt  meklēšanās ciklu, izmantojot gonadotropīnu (FSH, LH) un estrogēnus ir strikti 

kontrindicēti, jo šie savienojumu kopā ar progestogēnu teorētiski var paaugstināt endometriālās 

hiperplāzijas iespējamību. 

Zāles nav izmantojamas  meklēšanās perioda sinhronizēšanai dzīvnieku grupās vai individuāliem 

dzīvniekiem. Kuces nevajadzētu pārot līdz otrajam normālam meklēšanās periodam pēc injekcijas. Var 

izmantot vaginālās ziedes, lai normalizētu meklēšanās periodu.  

Individuālu absorbcijas īpatnību un medroksiprogesterona acetāta metabolisma dēļ, daži dzīvniekiem 

var sākties meklēšanās  piecus  mēnešus pēc ārstēšanas, kamēr citi nemeklējas 36 mēnešus, un, 

atsevišķos gadījumos, pat ilgāk. 

Kopumā, pārošanās brīdis kucēm var būt apmēram pēc viena gada pēc injekcijas, bet var ilgt arī četrus 

gadus pēc injekcijas vai vairāk. Veicot atkārtotas injekcijas, kuces ir  uzturētas pastāvīgā anestrus fāzē 

līdz pat 48 mēnešiem. 

 
Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai: 

Grūtniecēm vai sievietēm, kas plāno grūtniecību, jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. 

Ja zāles nejauši izlijušas vai uzšļakstījušās uz ādas vai nokļuvušas acīs, nekavējoties skalot skarto vietu 

ar tekošu ūdeni. 

Nejaušas pašinjekcijas gadījumā, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas 

instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

 

Grūsnība: 

Nelietot visā grūsnības laikā vai daļu no grūsnības laika. 

 

Laktācija: 

Nav noteikts. 

 

Auglība: 

Nelietot vaislas dzīvniekiem. 
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Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Gonadotropīnu (FSH, LH) un estrogēnus nedrīkst izmantot meklēšanās cikla aktivitātes izraisīšanai, jo 

tas var palielināt endometriālās hiperplāzijas iespējamību. 

 

Pārdozēšana: 

Pēc Depo-Promone injicēšanas nav citas metodes tā darbības pārtraukšanai kā ķirurģiska audu 

izņemšana injekcijas vietā, ja tā notiek pietiekami ātri pēc devas ievadīšanas.  

 

 

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. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

09/2015 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi. 

 


