
 
 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
V/NRP/96/0279 

 
Egocin 20 powder 

20 mg/ g pulveris iekšėīgai lietošanai mājputniem,  
cūkām, teĜiem, jēriem, kazlēniem, zivīm 

 
 

1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOT ĀJA LICENCES 
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, 
JA DAŽĀDI 

  
Reăistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: 
 
KRKA, d.d., Novo mesto, 
Šmarješka cesta 6,  
8501 Novo mesto,  
Slovēnija  
 
 
2. VETERIN ĀRO ZĀěU NOSAUKUMS 
 
Egocin 20 powder 
20 g/100 g pulveris iekšėīgai lietošanai mājputniem, cūkām, teĜiem, jēriem, kazlēniem, zivīm 
Oxytetracycline  hydrochloride 
 
 
3. AKT ĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS 
 
Akt īvā viela 
100 g pulvera iekšėīgai lietošanai satur 20 g oksitetraciklīna hidrohlorīda (oxytetracyclini 
hydrochloridum). 
 
Palīgviela: 
Laktozes monohidrāts 
 
 
4. INDIK ĀCIJAS 
 
Vispārējās indikācijas 
Pret oksitetraciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu kuĦăa – zarnu trakta, elpceĜu, 
uroăenitālās sistēmas infekciju, kā arī septicēmijas ārstēšanai. 
Specifiskās indikācijas 
Mājputni: E. coli infekcijas, pasterelloze, putnu akūts rinīts, mikoplazmoze – infekciozs 
sinusīts un sinovīts, hroniskas elpceĜu slimības, kā arī streptokokoze un stafilokokoze. 
Cūkas: enzootiska pneimonija, pleiropneimonija, MMA sindroms, atrofisks rinīts (kombinācijā 
ar sulfanilamīdu grupas preparātiem), panarīcijs, leptospiroze, listerioze un bakteriāls enterīts. 
TeĜi: sekundāras infekcijas vīrusu pneimonijas gadījumā, bakteriāls enterīts (kolibaciloze) un 
pārvadāšanas drudzis. 
Jēri, kazlēni: bakteriāls enterīts, elpceĜu infekcijas. 
Zivis: gramnegatīvu mikroorganismu - Aeromonas salmonicida, A. liquefaciens, Pseudomonas 
fluorescens, Yersinia ruckeri un miksobaktēriju - izraisītu infekciju terapija (karpu 
eritrodermatīta terapija, sekundāru bakteriālu infekciju profilakse un terapija pēc stresa vai 
primāras parazītu invāzijas, piemēram, karpu peldpūšĜa slimība, furunkuloze vai foreĜu 
jersinioze).  
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5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nelietot nobriedušiem zālēdājiem, īpaši atgremotājiem, jo ir iespējamas kuĦăa – zarnu trakta 
mikrofloras izmaiĦas. 

 
 

6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
 Nav zināmas. 
 
Ja rodas būtiskas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas 
instrukcijā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 
 
7. MĒRĖA SUGAS 

 
Mājputni, cūkas, teĜi, jēri, kazlēni un zivis. 

 
 

8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 
PAĥĒMIENA  

 
Mājputni 
50 - 100 g uz 100 l dzeramā ūdens vai 0,5 – 2,5 kg uz tonnu barības, 4 - 5 dienas. 
Cūkas 
Leptospirozes ārstēšanai piemērota deva ir 2,5 kg preparāta uz tonnu barības, 7 - 14 dienas. 
Citas indikācijas: Katru dienu pa 1–1,5 g /10 kg ėermeĦa svara, piejaucot barībai vai 
dzeramajam ūdenim. Terapija jāturpina 4 - 5 dienas. 
TeĜi, jēri un kazlēni 
ElpceĜu un kuĦăa – zarnu trakta infekciju terapijai nepieciešamās devas ir 1 - 1,5 g preparāta 
uz 10 kg dzīvnieka ėermeĦa svara dienā. Preparātu drīkst piejaukt barībai vai dzeramajam 
ūdenim (to iespējams iebarot arī no barošanas caurules vai barojot no pudeles). Terapijas 
ilgums ir no 4 līdz 5 dienām. 
Preparātu izšėīdina dzeramajā ūdenī vai arī to piejauc barībai. Ir piemērota arī lietošana caur 
barības cauruli vai preparāta iebarošana no pudeles. Šėidrumā iejauktu preparātu ir iespējams 
iebarot arī drudža skartiem dzīvniekiem, kuri bieži atsakās no barības. 
Zivis 
Zivīm preparātu piejauc barībai. No preparāta piejaukšanas barībai, kas satur daudz kalcija un 
magnija, ir jāizvairās, jo magnija un kalcija sāĜi var samazināt aktīvās vielas absorbciju un 
aktivitāti. Dienas deva ir 20 - 30 g preparāta uz 100 kg zivju. Augstākas devas izmanto 
smagāku slimības formu terapijai, gadījumos, kad slimības skarto zivju proporcionālā attiecība 
ir liela. Jaunu, 1 - 2 mēnešus vecu zivju ārstēšanai dienas devu ievada kā divas dalītas devas, 
kamēr vecākām zivīm preparātu dod vienreizējas devas veidā. Egocin ir atĜauts piejaukt 
barībai kopējās jauktās barības gatavošanas telpās vai zivju dīėos. 
Jaunu, līdz 3 mēnešus vecu karpu ārstēšanai, preparātu piejauc negranulētai barībai. Vēlāk 
porcijas sagatavo mīklas formā un ievieto barošanas ierīcēs. 

 
 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 
 

Zivjaudzētavās, kurās audzē foreles, preparātu, izmantojot piemērotu mikseri, vienmēr piejauc 
granulētai barībai. 100 g preparāta piejauc 50 kg granulētās barības. Piejaucot pievieno litru 
galda eĜĜas. Sajaukšana ir pilnīga, kad granulas kĜūst vienmērīgi tumšas. Barību ar piejaukto 
preparātu vēsā un tumšā vietā atĜauts uzglabāt ne ilgāk kā 8 dienas. Terapijas ilgums ir 4 - 8 
dienas vai arī līdz izzūd slimības simptomi. 
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10.   IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā 

 
 
Zīdītāju un mājputnu gaĜai un izkārnījumiem:10 dienas 
Olām: 3 dienas 
Karpām: ja ūdens temperatūra ir līdz 10°C – 90 dienas  
  ja ūdens temperatūra ir no 10°C līdz 20°C – 70 dienas 
  ja ūdens temperatūra pārsniedz 20°C – 60 dienas 
Forelām: ja ūdens temperatūra ir līdz 6°C – 90 dienas 
   ja ūdens temperatūra ir no 6°C līdz 12°C – 70 dienas 
   ja ūdens temperatūra pārsniedz 12°C – 60 dienas 
 
 
11.  ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 
Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 
Sargāt no mitruma un gaismas. 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.  
 
 
12.   ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 
Īpaši brīdinājumi par katru m ērėa sugu 
Nav. 
 
Mijiedarb ība ar citām zālēm un citi mijiedarb ības veidi 
Nav zināmi. 
 
Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārk ārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams 
Pieejamajā literatūrā nav datu par pārdozēšanu. 
 
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem. 
Šīs zāles nav atĜauts iebarot kopā ar pienu. 
 
Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā 
Preparātu drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā. 

 
 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM ZĀLĒM  
VAI TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 

 
Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs 
aizsargāt apkārtējo vidi. 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS PAM ĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA 
APSTIPRINĀTA 
 
2010. gada 21.septembris 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA 
 
Recepšu veterinārās zāles. 
 
Trīskārtainas folijas maisiĦi pa 100 g un 1 kg 
Inerta materiāla maisi pa 25 kg 
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Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 


