
 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/96/0279 

 

Egocin 20 powder 200 mg/ g pulveris iekšķīgai lietošanai mājputniem,  

cūkām, liellopiem, aitām, kazām un zivīm 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOTĀJA LICENCES 

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

JA DAŽĀDI 

  

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 
 

KRKA, d.d., Novo mesto, 

Šmarješka cesta 6,  

8501 Novo mesto,  

Slovēnija  

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Egocin 20 powder 200 mg/ g pulveris iekšķīgai lietošanai mājputniem, cūkām, liellopiem, 

aitām, kazām, zivīm 

Oxytetracycline hydrochloride 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS 

 

1 g pulvera satur: 

Oksitetraciklīna hidrohlorīda     200 mg 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Pret oksitetraciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītu sekojošu kuņģa – zarnu trakta, elpceļu, 

uroģenitālās sistēmas infekciju, kā arī septicēmijas ārstēšanai: 

Mājputni (vistas, tītari, pīles, zosis):  Ecoli infekcija, pasterelloze, putnu akūts rinīts, 

mikoplazmoze – infekciozs sinusīts un sinovīts, hroniskas elpceļu slimības, kā arī 

streptokokoze un stafilokokoze. 

Cūkas: enzootiskā pneimonija, pleiropneimonija, MMA sindroms, infekciozais atrofiskais 

rinīts (kombinācijā ar sulfonamīdu grupas zālēm), panarīcijs, leptospiroze, listerioze un 

bakteriāls enterīts. 

Liellopi (teļi): sekundāras infekcijas vīrusu pneimonijas gadījumā, bakteriāls enterīts 

(kolibakterioze) un transportēšanas drudzis. 

Aitas (jēri), kazas (kazlēni): bakteriāls enterīts, elpceļu infekcijas. 

Zivis: gramnegatīvu mikroorganismu - Aeromonas salmonicida, A.liquefaciens, Pseudomonas 

fluorescens, Yersinia ruckeri un miksobaktēriju - izraisītu infekciju terapija (karpu 

eritrodermatīts, sekundāras bakteriālas infekcijas pēc stresa vai primāras parazītu invāzijas, 

piemēram, karpu peldpūšļa slimība, furunkuloze vai foreļu jersinioze).  

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot pieaugušiem zālēdājiem, īpaši atgremotājiem, jo ir iespējamas kuņģa – zarnu trakta 

mikrofloras izmaiņas. 

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, vai pret kādu no 

palīgvielām. 
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6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Tetraciklīnu lietošana vēl ir saistīta ar fotosensitivitātes reakcijām un, retākos gadījumos, ar 

hepatotoksicitāti un asins diskrāzijām. Ja oksitetraciklīns tiek ievadīts jauniem dzīvniekiem, 

tas var izraisīt kaulu un zobu krāsas maiņu uz dzeltenu, brūnu vai pelēku. Ilgstoši lietota liela 

deva var aizkavēt kaulu augšanu vai dzīšanu.  

 

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā 

lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

7. MĒRĶA SUGAS 

 

Mājputni (vistas, tītari, pīles, zosis), cūkas, liellopi (teļi), aitas (jēri), kazas (kazlēni) un 

zivis. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

METODES 

 

Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni vai barību. 
 

Mājputni (vistas, tītari, pīles, zosis): 
50 - 100 g Egocin 20 powder uz 100 l dzeramā ūdens (tas ir, 10-20 g oksitetraciklīna 

hidrohlorīda uz 100 l dzeramā ūdens) vai 0,5 – 2,5 kg Egocin 20 powder uz tonnu barības 

barības (tas ir, 100-500 g oksitetraciklīna hidrohlorīda uz tonnu barības), izēdinot 4 - 5 dienas. 

 

Cūkas: 

Leptospirozes ārstēšanai piemērota deva ir 2,5 kg Egocin 20 powder uz tonnu barības(tas ir, 

500 g oksitetraciklīna hidrohlorīda uz tonnu barības), izēdinot 7 - 14 dienas. 

Citas indikācijas: katru dienu pa 1–1,5 g Egocin 20 powder uz 10 kg ķermeņa svara (tas ir, 

200-300 mg oksitetraciklīna uz 10 kg ķermeņa svara), piejaucot barībai vai dzeramajam 

ūdenim. Ārstēšanas ilgums 4 - 5 dienas. 

 

Liellopi (teļi|), aitas (jēri) un kazas (kazlēni): 

Elpceļu un kuņģa – zarnu trakta infekciju ārstēšanai nepieciešamās devas ir 1 - 1,5 g Egocin 20 

powder uz 10 kg ķermeņa svara (tas ir, 200-300 mg oksitetraciklīna hidrohlorīda uz 10 kg 

ķermeņa svara) dienā. Zāles drīkst piejaukt barībai vai dzeramajam ūdenim (to iespējams 

iebarot arī no barošanas caurules vai izdzirdināt no pudeles). Ārstēšanas ilgums 4 - 5 dienas. 

Ūdenī iejauktas zāles ir vieglāk izdzirdīt arī drudža skartiem dzīvniekiem, kuri bieži atsakās no 

barības. 

 

Zivis: 

Zāles piejauc barībai. Jāizvairās no zāļu piejaukšanas barībai, kas satur daudz kalcija un 

magnija, jo magnija un kalcija sāļi var samazināt aktīvās vielas absorbciju un aktivitāti. Dienas 

deva ir 20 - 30 g zāļu uz 100 kg zivju. Augstākas devas izmanto smagāku slimības formu 

ārstēšanai, 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 zāles dod vienreizējas devas veidā. Egocin var piejaukt barībai kopējās jauktās barības 

gatavošanas telpās vai zivju dīķos. 

Jaunu, līdz 3 mēnešus vecu, karpu ārstēšanai, zāles piejauc negranulētai barībai. Vēlāk porcijas 

sagatavo mīklas formā un ievieto barošanas ierīcēs. 

 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Zivjaudzētavās, kurās audzē foreles, zāles, izmantojot piemērotu mikseri, vienmēr piejauc 

granulētai barībai. 100 g zāļu piejauc 50 kg granulētās barības un, piejaucot, pievieno litru 

pārtikas eļļas. Sajaukšana ir pilnīga, kad granulas kļūst vienmērīgi tumšas. Barību ar 
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piejauktām zālēm vēsā un tumšā vietā atļauts uzglabāt ne ilgāk kā 8 dienas. Terapijas ilgums ir 

4 - 8 dienas vai arī līdz izzūd slimības simptomi. 

 

10.   IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ 

 

 

Cūkas, liellopi, aitas, kazas un mājputni: 

Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas. 

Mājputni: 

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 neredzamā un nepieejamā vietā! 

Sargāt no mitruma un gaismas. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.  

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP. 
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 3 mēneši. 

 
12.   ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem: 

Nelietot kopā ar pienu. 

Ja vienlaikus tiek lietotas citās zāles, izmantojiet citu injekcijas vietu. Veterināro zāļu lietošana 

būtu jāuzsāk, pamatojoties uz no dzīvnieka izolēto baktēriju jutīguma testu rezultātiem. Ja tas 

nav iespējams, ārstēšanas terapija ir jābalsta uz vietēja rakstura (reģionālā/ novetnes līmenī) 

epidemioloģisko informāciju par baktēriju jutīgumu. Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā 

vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi. Lietojot veterinārās zāles 

atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju izplatība, kuras 

rezistentas pret oksitetraciklīnu, un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem tetraciklīniem 

līdz pat iespējamai krusteniskai rezistencei. 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku 

ārstēšanai: 

Veicot veterināro zāļu maisīšanu un rīkojoties ar ārstniecisko premiksu, jāizvairās no šo zāļu 

tiešas saskares ar acīm, ādu un gļotādām. Veterinārās zāles var radīt ādas vai acu kairinājumu. 

Nedrīkst pieļaut to saskari ar acīm.  Ja ir notikusi nejauša saskare ar acīm, izskalot tās ar lielu 

daudzumu ūdens. Ja kairinošā sajūta nemazinās, meklēt medicīnisku palīdzību. Skartā āda un 

rokas pēc lietošanas jānomazgā. 

Jāpievērš uzmanība, lai nepieļautu pulvera norīšanu. Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) 

norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt zāļu lietošanas instrukciju vai 

iepakojuma marķējumu ārstam. 

 

Grūsnība un laktācija: 

Zāles drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā. 
 

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi: 

Oksitetraciklīnu nedrīkst ievadīt vienlaicīgi ar baktericīdām pretmikrobām vielām, piemēram, 

penicilīniem un cefalosporīniem.  

 

Nesaderība: 
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Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām 

veterinārajām zālēm.  

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO 

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI 

 

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi 

pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

09/2017 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

Trīskārtainas folijas maisiņi pa 100 g un 1 kg 

Inerta materiāla maisi pa 25 kg 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 


