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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
V/MRP/06/1669 

 
Equest Pramox 

gels iekšėīgai lietošanai zirgiem 
 
 
1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

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

 
Reăistrācijas apliecības īpašnieks: 
Fort Dodge Animal Health Holland 
CJ van Houtenlaan 36 
NL-1381 CP Weep 
Nīderlande 
 
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 
Fort Dodge Veterinaria, S.A. 
Olot Plant 
Carretera Camprodon s/n – La Riba 
17813 – Vall de Bianya 
Gerona, Spānija 
 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS   
 
Equest Pramox  gels iekšėīgai lietošanai zirgiem 
 
 
3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  
 
1 g gela satur:  
 
Akt īvās vielas: 
 
Moksidektīns   19,5 mg 
Prazikvantels 121,7 mg 
 
Palīgvielas: 
 
Benzilspirts (E 1519)   220,0 mg 
Butilhidroksitoluols (E 321)       0,8 mg 
 
  
4. INDIK ĀCIJAS 
 
Zirgiem: 
Jauktu cestožu un nematožu vai artropodu invāziju ārstēšanai, kuras izraisījuši šādi pret moksidektīnu 
un prazikvantelu jutīgi parazīti:   
 
Lielie strongiĜi: 
-  Strongylus vulgaris (pieaugušās stadijas ) 
-  Strongylus edentatus (pieaugušās stadijas) 
-  Triodontophorus brevicauda (pieaugušie) 
-  Triodontophorus serratus (pieaugušie) 



 
 

-  Triodontophorus tenuicollis (pieaugušie) 
 
Mazie strongiĜi ( pieaugušie un intraluminālās stadijas kāpuri) : 
-  Cyathostomum spp. 
-  Cylicocyclus spp. 
-  Cylicostephanus spp. 
-  Cylicodontophorus spp. 
-  Gyalocephalus spp. 
 
Cērmes: 
-  Parascaris equorum (pieaugušie) 
 
Citas sugas: 
-  Oxyuris equi (pieaugušās stadijas) 
-  Habronema muscae (pieaugušie) 
-  Gasterophilus intesticialis (L2,L3) 
-  Gasterophilus nasalis (L2,L3) 
-  Strngyloides westeri (pieaugušie) 
-  Trichostrongylus axei (pieaugušie) 
 
LenteĦi (pieaugušie): 
-  Anoplocephala perfoliata 
-  Anoplocephala magna 
-  Paranoplocephala mammillana 
 
Mazo strongiĜu oliĦas no jauna parādās pēc 90 dienu perioda. 
Zāles ir efektīvas pret gĜotādā parazitējošām mazo strongiĜu (kāpuru) L4 stadijām. 8 nedēĜu laikā pēc 
ārstēšanas tiek iznīcinātas agrīnās (hipobiotiskās) EL3 mazo strongiĜu stadijas. 
 
 
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nelietot kumeĜiem līdz 6,5 mēnešu vecumam.  
Nelietot ėēvēm grūsnības un laktācijas laikā.  
Nelietot paaugstinātas jutības gadījumā pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām. 
Equest Pramox izstrādāts īpaši lietošanai tikai zirgiem. SuĦiem un kaėiem, ja tie norijuši 
izspiesto gēlu vai piekĜuvuši izlietotajām šĜircēm, iespējama šajās zālēs esošās moksidektīna 
koncentrācijas izraisīta nevēlama ietekme.  
 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Jauniem dzīvniekiem atkārusies apakšlūpa, ataksija un pietūkums mutes apvidū novērots retos 
gadījumos. Šīs blakusparādības ir pārejošas un izzūd pašas no sevis. 
ěoti smagas invāzijas gadījumā attārpotajiem zirgiem lielais nonāvēto parazītu daudzums var izraisīt 
vieglas pārejošas kolikas un šėidrus izkārnījumus.  
 
Atkārusies apakšlūpa, ataksija un pietūkums mutes apvidū novērots Ĝoti retos gadījumos. Šīs 
blakusparādības ir pārejošas un izzūd pašas no sevis. 
Pieaugušiem zirgiem nevēlamas blakusparādības var rasties, 3 reizes pārsniedzot ieteikto devu. 
Simptomi ir depresija, ēstgribas zudums, ataksija, atkārusies apakšlūpa 8 līdz 24 stundas pēc 
ārstēšanas.  Simptomātiskā terapija parasti nav nepieciešama, un atveseĜošanās notiek 24 līdz 72 
stundu laikā. Nav specifiska antidota.  
 
Ja  rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, 
lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu. 



 
 

 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
Zirgi (no 6,5 mēnešu vecuma). 
 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Vienreizēja iekšėīgi lietojama deva  400 µg moksidektīna/kg ėermeĦa masas un 2,5 mg prazikvantela/kg 
ėermeĦa masas, lietojot kalibrētu šĜirci ar vienu iedaĜu 25 kg ėermeĦa masas. 
Lai nodrošinātu pareizas devas ievadīšanu, ėermeĦa masa jānosaka pēc iespējas rūpīgāk; jāpārbauda 
dozēšanas precizitāte.  
Lai nodrošinātu precīzu dozēšanu, ieteicams izmantot svarus vai mērlentu, kas paredzēta ėermeĦa svara 
noteikšanai.  
Turiet šĜirci, lai tās gals būtu vērsts pa kreisi un lai ir iespējams saskatīt svara atzīmes un iedaĜas 
(mazas melnas līnijas). Katra iedaĜa atbilst 25 kg ėermeĦa  masas. Grieziet  virzuĜa gredzenu, līdz tas 
sasniedz dzīvnieka masai atbilstošo iedaĜu.         
Vienas šĜirces saturs ir pietiekošs zirga ar 575 kg ėermeĦa masu ārstēšanai.  
 
Cestožu apstrādes gadījumā jāizvēlas maksimālā prazikvantela deva zāĜu dozēšanas diapazona 
robežās.  
Piemērotai dozēšanas programmai un ganāmpulka pārvaldībai, lai nodrošinātu optimālu parazītu kontroli 
nepieciešamas veterinārārsta padoms.  
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
 
Lai izvairītos no pārdozēšanas, precīzi jānosaka deva kumeĜiem, it īpaši kumeĜiem ar mazu ėermeĦa 
masu vai poniju kumeĜiem. 
Nelietot vienu un to pašu šĜirci, lai ārstētu vairāk nekā vienu dzīvnieku, ja vien zirgi nepulcējas kopā 
vai nav tiešā kontaktā viens ar otru vienā novietnē.  
 
Lai ierobežotu moksidektīna ietekmi uz fekālij ās mītošo faunu un nepietiekamas informācijas dēĜ par  
prazikvantela risku videi, zirgi jāatstāj staĜĜos 3 dienas pēc ārstēšanas. 
 
Optimālai dunduru kontrolei veterinārās zāles jālieto rudenī, beidzoties mušu sezonai, un pirms 
pavasara sākuma, jo kāpuri var sākt iekūĦoties un tāpēc būt mazāk jutīgi pret terapiju.   
Parazītu rezistence pret noteiktas klases prettārpu līdzekli var attīstīties pēc biežas, atkārtotas šīs klases 
prettārpu līdzekĜa izmantošanas. Veterinārārstam jādod padoms par piemērotu dozēšanas programmu 
un ganāmpulka pārvaldību, lai panāktu atbilstošu parazītu kontroli gan lenteĦu, gan apaĜtārpu invāzijas 
gadījumā.  
 
Jāpievērš vērība, lai novērstu turpmāk minētās darbības, jo tās palielina rezistences attīstības risku un 
galu galā terapija var izrādīties neefektīva: 

• Pārāk bieža un atkārtota tās pašas klases antihelmintu lietošana ilgākā laika posmā; 
• Pārāk maza deva ėermeĦa masas nenovērtēšanas rezultātā, nepareiza veterināro zāĜu lietošana, 

nekalibrēta dozēšanas ierīces lietošana (ja tāda ir);  
• Iespējamie klīniskie rezistences gadījumi pret antihelmintiem ir sīkāk jāizpēta, izmantojot 

atbilstošus testus (piemēram, oliĦu skaita izkārnījumos samazināšanās tests). Ja testa(-u) 
rezultātos pārliecinoši konstatēta rezistence pret konkrētu prettārpu līdzekli, jālieto citai 
farmakoloăiskai klasei piederošs prettārpu līdzeklis ar atšėirīgu darbības veidu.  

 
 
 



 
 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠAN Ā  
 
GaĜai un blakusproduktiem: 64 dienas. 
Pienam: aizliegts lietot laktējošām ėēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.  
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts marėējumā uz iepakojuma pēc “Derīgs līdz:”.  
Derīguma termiĦš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.  
Ja iepakojums atvērts pirmo reizi, izmantojot šajā lietošanas instrukcijā norādīto derīguma termiĦu, 
jānosaka datums, kurā zāĜu atlikums jāiznīcina. Veterināro zāĜu iznīcināšanas datums jāieraksta uz 
iepakojuma paredzētajā vietā. 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Lietošanai dzīvniekiem. 
Šīs zāles var izraisīt acu kairinajumu, ādas kairinājumu un ādas sensitizāciju.  
Izvairīties no saskares ar ādu un acīm. 
Lietot aizsargcimdus. 
Pēc lietošanas mazgāt rokas vai citas ar šīm zālēm saskarē nonākušās ėermeĦa daĜas. 
Nesmēėēt, nedzert un neēst rīkošanās laikā ar zālēm. 
Gadījumā, ja veterinārās zāles iekĜuvušas acīs, skalot acis ar lielu daudzumu tīra ūdens un 
meklēt medicīnisko palīdzību.  
Nejaušas norīšanas gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt ārstam lietošanas 
instrukciju.  
Moksidektīns pastiprina gamma-aminosviestskābes (GABA) agonistu iedarbību.  
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM ZĀLĒM VAI 

TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo aktu 
prasībām. Šīs veterinārās zāles ir toksiskas zivīm un citiem ūdenī dzīvojošiem organismiem.  
NepiesārĦot ūdenstilpes, kanalizāciju vai grāvjus ar šīm veterinārajām zālēm vai izlietotajām šĜircēm.  
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  
 
06/2010 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA  
 
Recepšu veterinārās zāles. 
 
 
ABPE šĜirce, kas satur 11,8 g gela, ar graduētu polipropilēna virzuli un ZBPE uzgali šādos 
iepakojumos:  
 

• Kārba ar vienu šĜirci. 
• Kārba ar10 šĜircēm atsevišėos iepakojumos.   



 
 

• Kārba ar 20 šĜircēm atsevišėos iepakojumos. 
• Kārba ar 20 šĜircēm. 

 
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 
 
Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reăistrācijas 
apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi: 
 
PFIZER ANIMAL HEALTH,  
A.Goštauto 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva 
Tel.:   +370 5 2691796 
Fakss: +370 5 296518 
E-pasts: Aloyzas.Januskauskas@pfizer.com 
 
 
 
 
 
 


