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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  

V/NRP/97/0602 
 

Dexamethasone 2 mg/ml 
2 mg/ml šėīdums injekcijām zirgiem, liellopi, aitām, kazām, cūkām, suĦiem un kaėiem 

 
 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Reăistrācijas apliecības turētājs un ražotājs: 
 
Alfasan International BV 
P.O. Box 78   
Kuipersweg 9 
3440 AB Woerden  
Nīderlande 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS   
 
Dexamethasone 2 mg/ml 
2 mg/ml šėīdums injekcijām zirgiem, liellopi, aitām, kazām, cūkām, suĦiem un kaėiem 
Dexamethasone 
 
 
3. ZIĥOJUMS PAR AKT ĪVO VIELU UN CIT ĀM SASTĀVDAěĀM   
 
1 ml šėīduma injekcijām satur: 
Akt īvā viela: 
Deksametazons (nātrija fosfāta formā)  2 mg 
Palīgvielas: 
Nātrija metabisulfīts 
Metilparahidroksibenzoāts 
Propilparahidroksibenzoāts 
Nātrija difosfāta dihidrāts 
Nātrija hidroksīds 
Kristāliskā  etiėskābe 
Ūdens injekcijām 
  
4. INDIK ĀCIJAS 
 
Deksametazons ir sintētiskais glikokortikoīds ar spēcīgu pretiekaisuma iedarbību. Šo zāĜu 
farmakoloăiskās īpašības un terapeitiskās indikācijas ir labi zināmas. Deksametazona šėīdums 
indicēts govju primārās ketozes ārstēšanai un kā pretiekaisuma līdzeklis. Kā papildus terapijas 
līdzekli deksametazonu var izmantot dažādu reimatisku, alerăisku, dermatoloăisku 
saslimšanu, kā arī citu slimību ārstēšanai, kuras ārstē ar pretiekaisuma kortikosteroīdiem. 
Deksametazona šėīdumu neatliekamas palīdzības gadījumā var ievadīt intravenozi. 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nelietot dzīvniekiem grūsnības laikā. 
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Nelietot virusālu infekciju gadījumā virēmijas stadijā. 
Nelietot dzīvniekiem ar cukura diabētu, hronisku nefrītu, sastrēguma sirds mazspēju vai 
osteoporozi.  
Nelietot zirgiem laminīta ārstēšanai. 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Kortikosteroīdiem ar pretiekaisuma darbību, tajā skaitā arī deksametazonam, ir plaša 
diapazona blakusiedabība. Vienreizējām augstām kortikosteroīdu devām visumā ir laba 
panesamība, taču ilgstoša to lietošana un ilgstošas darbības esteru ievadīšana var izraisīt 
smagas nevēlamas reakcijas. TādēĜ blakusiedarbības kontrolei ilgstošas lietošanas gadījumā 
jāpiemēro minimālas devas. Steroīdu lietošana var izraisīt Kušinga slimības simptomus, tauku 
uzkrāšanos, muskuĜu masas samazināšanos un muskuĜu vājumu, osteoporozi. 
Glikokortikosteroīdu pārdozēšana var izraisīt nātrija jonu un ūdens retenci, kālija jonu 
pastiprinātu izvadīšanu no organisma un svara pieaugumu. 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
Zirgi, kumeĜi, liellopi, teĜi, aitas, kazas, cūkas, suĦi un kaėi. 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Intramuskulārām, intravenozām un intraartikulārām injekcijām.  
Devas: 
SuĦi, kaėi:     0.25 - 2.0 ml 
KumeĜi, teĜi, aitas, kazas, cūkas:  1 - 5 ml 
Zirgi, liellopi:     5 – 20 ml (~ 0.02 mg/kg) 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Dzīvnieki, kuri tiek ārstēti ar kortikosteroīdiem, jāatrodas novērošanā. Sakarā ar 
kortikosteroīdu pretiekaisuma darbību, infekcijas pazīmes var būt maskētas un var būt 
nepieciešams ārstēšanu pārtraukt līdz galīgai diagnozes noskaidrošanai.  
Ilgstošas ārstēšanas gadījumā rezultāti regulāri jāizvērtē veterinārārstam. 
Kortikosteroīdi var pavājināt imunitāti un saasināt esošo infekciju. Ja steroīdi tiek lietoti 
bakteriālas infekcijas laikā, nepieciešams lietot antibakteriālās zāles. Lietojot steroīdus 
virusālas infekcijas gadījumā, tie pasliktina slimības gaitu un sekmē slimības progresēšanu. 
Veterināro zāĜu derīguma termiĦš : ne ilgāks par 3 gadiem no zāĜu izgatavošanas datuma. 
Derīgums pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. 
 
10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā 
 
GaĜai un blakusproduktiem: 3 dienas 
Pienam: 24 stundas 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt vēsā vietā (temperatūrā 8 - 15°C) 
Sargāt no gaismas. 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Kortikosteroīdu lietošana kombinācijā ar nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekĜiem var izraisīt 
gastroenterālo ulcerāciju. 
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13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM 

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

APSTIPRINĀTA  
 
19/05/2009 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
 
Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles. 
 
Iepakojums: 100 ml stikla ( II tipa) flakoni ar gandrīz bezkrāsainu šėīdumu injekcijām. 
VāciĦš: brombutila gumijas aizbāznis, kas pārklāts ar alumīnija korėīti. 


