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EQVALAN DUO 

Pasta iekšķīgai lietošanai 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŢOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŢĀDI 

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: 

MERIAL, 

29, avenue Tony Garnier, 

69007 LYON, 

Francija. 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: 

MERIAL 

4 Chemin du Calquet, 

FR-31300 Tolouse,  

Francija. 

 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

EQVALAN DUO 

Pasta  iekšķīgai lietošanai 

 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

 

Katra šļirce satur 7,74 g pastas, kuras sastāvs:  

 

Ivermektīns  0,120 g (15,5 mg/g), 

Prazikvantels 0,600 g (77,5 mg/g). 
palīgvielas: krāsvielas (saulrieta dzeltenā fcf (E110), titāna oksīds (E171)), antioksidanti 

(butilhidroksianizols (E320). 

  

 

4. INDIKĀCIJA(AS) 

 

Jauktu cestožu un nematožu vai artropodu invāziju ārstēšanai zirgiem. Pret EQVALAN DUO 

pastu iekšķīgai lietošanai ir jutīgi šādi parazīti:  

 

Pieaugušās formas lenteľi: Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna 

Lielie strongiļi: Strongylus vulgaris (pieaugušās un kāpuru formas), Strongylus edentatus 

(pieaugušās un kāpuru formas), Strongylus equinus (pieaugušās formas), Triodontophorus 

spp (pieaugušās formas), Triodontophorus brevicauda, Triodontophorus serratus, 

Craterostomum acuticaudatum (pieaugušās formas). 

Mazo strongiļu vai ciatostomu pieaugušās un nenobriedušās formas (ceturtās stadijas 

intraluminālie kāpuri), ieskaitot pret benzamidazolu jutīgās dzimtas: Coronocyclus spp., 

Coronocyclus coronatus, Coronocyclus labiatus, Coronocyclus labratus, Cyathostomum spp., 

Cyathostomum catinatum, Cyathostomum pateratum, Cylicocyclus spp, Cylicocyclus 



ashworthi, Cylicocyclus elongatus, Cylicocyclus insigne, Cylicocyclus leptostomum, 

Cylicocyclus nassatus, Cylicodontophorus spp., Cylicodontophorus bicornatus, 

Cylicostephanus spp., Cylicostephanus calicatus, Cylicostephanus goldi, Cylicostephanus 

longibursatus, Cylicostephanus minutes, Parapoteriostomum spp., Parapoteriostomum 

mettami, Petrovinema spp., Petrovinema poculatum., Poteriostomum spp. 

Pieaugušās formas apaļtārpi: Trichostrongylus axei. Pieaugušās Pieaugušās un 

nenobriedušās formas spalīši (ceturtās stadijas kāpuri): Oxyuris equi. Apaļo tārpu 

pieaugušās trešās un ceturtās stadijas kāpuru formas (askarīdi): Parascaris equorum.  

Mikrofilārijas, kakla spalīši: Onchocerca spp. Pieaugušās formas zarnu strongiloīdi : 

Strongyloides westeri, Pieaugušās formas kuľģa veltľtārpi: Habronema muscae. Mutes 

dobuma un kuľģa stadijas spindeles: Gasterophilus spp. Pieaugušās un nenobriedušās 

formas plaušu parazīti (kavētās ceturtās stadijas kāpuri): Dictyocaulus arnfieldi. 

 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā. 

Šīs zāles paredzētas lietošanai tikai zirgiem. Kaķiem, suņiem, īpaši kollijiem, Bobteiliem, 

radniecīgām šķirnēm un krustojumiem, jūras un sauszemes bruņurupučiem iespējama 

nelabvēlīga reakcija uz ivermektīnu, kas ir šo zāļu sastāvā, ja dzīvnieki nejauši norijuši pastu 

vai tiem ir bijušas pieejamas izlietotās šļirces. 

 

 

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Dažiem zirgiem, kuriem ir nopietna Onchocerca Spp. Microfilariae invāzija, novērota tūska 

un  

nieze pēc šo zāļu lietošanas. Šādu reakciju var novērot arī pēc parazītu masveida bojāejas. 

Šīs pazīmes izzūd dažās dienās, bet varētu būt ieteicama simptomātiskā ārstēšana. Smagas 

lenteņu invāzijas gadījumā var novērot vieglas pazīmes, pārejošas kolikas un šķidri 

izkārnījumi.  

 

Ir daži ziņojumi par mutes dobuma, lūpu un mēles iekaisumu pēc Eqvalan Duo lietošanas, kā 

rezultātā ir dažādas klīniskas pazīmes, tādas, kā tūska, hipersalivācija, eritēma, mēles 

bojājumi un stomatīts. Šīs pazīmes parādās aptuveni 1 stundu pēc aplikācijas un pamazām 

izzūd 24 līdz 48 stundu laikā. Nopietnu mutes dobuma reakciju gadījumos ieteicama 

simptomātiska ārstēšana. 
 

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā instrukcijā, 

lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Zirgi. 

 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĽĒMIENA  
 

Iekšķīgai lietošanai. 

 

Ieteicamā deva ir 200 μg ivermektīna un 1 mg prazikvantela uz 1 kg ķermeņa svara, kas 

atbilst 1,29 g pastas uz 100 kg ķermeņa svara lietošanas reizē.  



Gan ķermeņa svars, gan deva jānosaka pirms ārstēšanas uzsākšanas. Vienas šļirces saturs 

paredzēts 600 kg ķermeņa svara. Viena iedaļa uz šļirces atbilst devai 100 kg ķermeņa svaram. 

Aprēķināto devu atzīmē ar fiksācijas gredzenu uz virzuļa.  

 

Parazītu kontroles programma 

Veterināro konsultācija vajadzētu sniegt par atbilstošām dozēšanas programmām  un 

ganāmpulka menedžmentu atbilstošai parazītu, gan lenteņu gan apaļo tārpu, invāzijas 

apkarošanai. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

EQVALAN DUO pasta iekšķīgai lietošanai paredzēta lietošanai iekšķīgi. 

Atbrīvojiet fiksācijas gredzenu, veicot 1/4 apgrieziena pa kreisi un virziet to augšup pa virzuļa 

asi, līdz sasniegta norādītajam ķermeņa svaram atbilstošā atzīme. Pagrieziet fiksācijas 

gredzenu par 1/4 apgrieziena pa labi, virzīt bultiņas, vienu redzmu uz gredzena un vienu uz 

virzuļa kāta, tādējādi nofiksējot to. Noņemiet šļirci noslēdzošo uzgali. Pārliecinieties, vai 

zirgam mutē neatrodas barība. Ievietojiet šļirces galu zirgam mutē starp zobiem un uzspiezt 

preparātu uz mēles pamatnes. Nekavējoties paceliet augšup zirga galvu uz dažām sekundēm 

pēc devas aplikācijas un pārliecinieties, ka pasta ir norīta.  

 

 

 

10. IEROBEŢOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ  

 

Gaļai: 30 dienas. 

Nelietot ķēvēm, kuru pienu izmanto cilvēku uzturam.  

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Glabāt oriģinālā iepakojumā.  

Uzlikt šļircei uzgali pēc lietošanas. 

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā. 

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 2 gadi. 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši brīdinājumi 

 

Jārūpējas, lai izvairītos, no sekojošiem gadījumiem, lai tie neradītu rezistences  

paaugstināšanos  risku un  gala rezultātā varētu novest pie neefektīvas ārstēšanas: 

      -  Ilgstošā laika periodā pārāk bieži un atkārtoti tiek lietoti vienas klases antihelmintu 

līdzekļus. 

      -  Lietojot nepietiekošu devu kas var notik novērtējot par zemu ķermeņa svaru, nepareizi 

ievadītot produktu vai dozēšanas ierīcei trūkst kalibrācijas iedaļas.(ja tāds tiek lietots). 

 

Aizdomīgos klīniskos rezistences gadījumos pret antihelmintiem vajadzētu tālāk veikt 

izmeklējumus  

izmantojot piemērotus testus ( piemēram FECRT).  



Ja testa rezultāti stingri norāda uz īpašu rezistenci pret antihelmintu, tad jālieto antihelmints, 

kas  

pieder citai farmakoloģiskai klasei un ir atšķirīga iedarbības metode. 

 

 

Rezistence pret makrociklisko laktonu (kurš iekļauj ivermectīnu) ir bijusi apraktīta pret 

Parascaris equorum zirgiem Eiropas savienībā. Tāpēc šī produkta lietošana varētu būt balstīta 

uz vietējo (rajons, ferma) epidemioloģisko informāciju par uzņēmību pret 

gastrointestinālajām nematodēm un ieteikumiem, kā ierobežot rezistenci pret izvēlētajiem 

antihelmintiem. 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 

 

Pētījumi par šo zāļu drošību kumeļiem, kuri jaunāki par 2 mēnešiem, vai ērzeļiem, nav veikti, 

tādēļ Eqvalan
® 

Duo, pasta ieksķīgai lietošanai nav ieteicama šīs kategorijas dzīvniekiem. 

 

 

 

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku 

ārstēšanai  
 

Pēc šo zāļu lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. 

Zāļu lietošanas laikā nesmēķējiet, nedzeriet un neēdiet. 

 

Šīs zāles var kairināt ādu un acis, tādēļ izvairieties no zāļu kontakta ar ādu un acīm.  

Ja kontaktēšanās tomēr notikusi, skarto vietu nekavējoties noskalojiet ar lielu ūdens 

daudzumu. 

 

Ja notikusi nejauša zāļu norīšana vai acu kairinājums, nekavējoties meklēt medicīnisko 

palīdzību un uzrādīt lietošanas pamācību vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

 

Lietošana grūsnības un laktācijas laikā 
 

Veicot laboratoriskos pētījumus laboratorijas dzīvniekiem netika atklāts, ka abiem 

ivermektīnam vai prazikvantelam ir teratogēna vai fetotoksiska iedarbība,lietojot ieteicamās 

ārstēšanas devās. 

 

Ivermektīna-prazikvantela kombināciju var lietot pēc pirmajiem trim grūsnības mēnešiem un 

laktācijas laikā. Ja nav nosakāmas agrīnas grūsnības klīniskās pazīmes, EQVALAN DUO var 

lietot pirmajos trīs grūsnības mēnešos tikai pēc tam, kad veterinārārsts ir izvērtējis iespējamo 

risku.  

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti) 

 

Nevēlami simptomi nav novēroti, lietojot EQVALAN DUO divus mēnešus veciem 

kumeļiem,  

pārsniedzot ieteicamo devu 3 reizes un pieaugušiem zirgiem, pārsniedzot ieteicamo devu 10 

reizes. 

 

Pārejoša samazināta barības uzņemšana, paaugstināta ķermeņa temperatūra, siekalošanās un 

redzes traucējumi tika novēroti divaos gadījumos pēc ivermektīna iekšķīgās pastas lietošanas 

vai vienā gadījumā pēc EQVALAN DUO lietošanas, kad ieteicamā deva tika pārsniegta 10 

reizes (2mk/kg ķermeņa svara). Visas pazīmes izzuda piecu dienu laikā. 

 



Antidots nav noteikts, ieteicama simptomātiska ārstēšana. 

 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM 

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM 

 

ĻOTI BĪSTAMI ZIVĪM UN CITIEM ŪDENĪ DZĪVOJOŠAJIEM ORGANISMIEM. 

Nepiesārņot atklātos ūdeņus vai notekgrāvjus ar produktu vai izlietotajām šļircēm.  

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo 

aktu prasībām. 

 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

Februāris 2010 

 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

Recepšu veterinārās zāles. 

1 šļirce 7,74 g  pastas iekšķīgai lietošanai. 

50 šļirces 7,74 g  pastas iekšķīgai lietošanai. 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 

 

 

 

 

 


