
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  

V/NRP/03/1604 

 

Dexoryl ausu pilieni, eļļas suspensija suņiem un kaķiem 
 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

Virbac S.A. 

1
ère

 avenue – 2065 m – L.I.D. 

06516 – Carros  

Francija 
 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

Dexoryl ausu pilieni, eļļas suspensija suņiem un kaķiem 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  

 

Aktīvās vielas: 

1 g suspensijas satur: 

Gentamicīns (sulfāta veidā)                     3 mg.A* 

Tiabendazols                                            40 mg 

Deksametazons (acetāta veidā)                0,903 mg** 

 

* 1 mg.A (aktivitātes miligrami) vai 1000 starptautiskās vienības, vai 500 mg ar vidējo titru 600 

SV/mg. 

** Teorētiskais daudzums, kas atbilst 1 mg deksametazona acetāta. 

 

Palīgvielas: 

Cietais parafīns, šķidrais parafīns. 

 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Ārējā auss kanāla iekaisuma ārstēšanai, kuru izraisa mikroskopiskās sēnes, baktērijas vai ausu ērcītes. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nav. 

 

 

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

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, kaķi. 

 



 

 

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

 Pirms lietošanas kārtīgi saskalināt. 

 Ievadīt tieši auss kanālā. 

 Pēc auss iztīrīšanas uzskrūvēt kanili uz flakona gala un uzmanīgi ievadīt zāles auss kanālā, 

saspiežot flakonu. Auss kanālu piepilda pilnībā maigi pamasē auss pamatni, lai nodrošinātu labu 

līdzekļa difūziju. Liekais šķidrums jānoslauka ar kokvilnas tamponu. Otoakariozes (auss ērcīte) 

gadījumā ar šo tamponu jānotīra auss gliemežnīca. 

 Piespiežot flakonu vienu reizi, tiek ievadīti 0,5 ml zāļu. 

 Katrā konkrētā gadījumā nepieciešamais tilpums būs atkarīgs no auss kanāla lieluma. 

Ārstēšanas biežums un ilgums: 

 Viena ievadīšana no rīta un vakarā 7 – 14 dienas. 

 Vidējais ārstēšanas ilgums ir 10 dienas. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Skat. apakšpunktu 8. „Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un paņēmiena”. 

 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ  
 

Nav piemērojams. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

Sargāt no gaismas. 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.  

Derīgums pēc pirmās ārējā iepakojuma atvēršanas: 15 dienas. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Nav. 

 

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 
 

07/2013 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles 

Lietošanai dzīvniekiem. 

 

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

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi: 


