
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/00/1059 

ERYSIN SINGLE SHOT 

Emulsija injekcijām cūkām 
 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: 

 

Bioveta, a. s., 

Komenského 212, 683 23  

Ivanovice na Hané, 

Čehijas Republika  
 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS   

 

ERYSIN SINGLE SHOT 

Emulsija injekcijām cūkām 

 

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  

 

Sastāvs - 2 ml: 

Aktīvās vielas: Erysipelothrix rhusiopathiae inact. (3 celmi – tips 2, 1 celms – tips 1) 

RP  1 katros 2 ml vakcīnas sērijas *) 
Palīgviela: Eļļas emulsija  

Papildvielas: Formaldehīda 35% šķīdums, tiomersāls 

 

*) Relatīvais spēks (RP) tiek noteikts salīdzinājumā ar atsauces serumā sasniegto pēc peļu 

vakcinācijas ar vakcīnas sēriju, kura veiksmīgi izturējusi mākslīgās inficēšanas testu mērķa 

sugām. 

  

4. INDIKĀCIJA 

 

Cūku imunizācijai pret sarkanguļu. 

Imunitātes sākums: Imunitāte pilnībā izveidojas 21 dienas laikā pēc vakcinācijas. 

Imunitātes ilgums: 6 mēneši. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 
Nelietot cūkām, kas nav klīniski veselas un sivēnmātēm 2 nedēļas pirms un 4 nedēļas pēc  

atnešanās,un sivēniem līdz 8 nedēļu vecumam. 

 

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

2 – 4 stundu laikā pēc vakcinācijas iespējama pārejoša temperatūras paaugstināšanās 

vienlaicīgi  ar barības uzņemšanas pazemināšanos un miegainību, kas parasti pazūd 24 – 36 

stundu laikā. Injekcijas vietā var rasties lokāla reakcija, kas parasti pazūd 2 – 3 nedēļu laikā.  

 

7. MĒRĶA SUGAS 
 



Cūkas. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAŅĒMIENA  

 

Vakcinēšanas deva vienmēr ir 2 ml subkutāni 

Pirmā vakcinācija pēc 8 nedēļu vecuma sasniegšanas.  

Nobarojamām cūkām otrā un atkārtotā vakcinācija vienmēr veicama ik pēc 6 mēnešiem. 
 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  

 

Pirms lietošanas sakratīt flakona saturu.  

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus. 
Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, kad tā tiek lietota ar 

citām veterinārajām zālēm, izņemot iepriekš minētos produktus. Lēmumu par šīs vakcīnas 

lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas jāpieņem izvērtējot katru gadījumu 

atsevišķi. 

Nav ieteicams lietot 2 nedēļas pirms un 4 nedēļas pēc atnešanās. 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ  
 

Nulle dienas. 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 
 

Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 

Uzglabāt ledusskapī  (2C - 8C) 

Sargāt no sasalšanas 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem 

Vietā, kur vakcīna ievadīta muskulī, atsevišķos gadījumos var rasties sīki fibrozi 

sabiezinājumi. Pārbaudot nokauto cūku gaļu, pārveidotos audus nepieciešams likvidēt.  

 

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

ārstēšanai  
Lietotājam: 

Šis produkts satur minerāleļļu. Nejaušas injicēšanas gadījumā/pašinjekcijas gadījumā, pēc 

injekcijas var rasties pietūkums un sāpes,  parasti ja  produkts injicēts pirkstā vai locītavā, 

retos gadījumos, ja atbilstoša medicīniskā palīdzība nav sniegta, persona var zaudēt skarto 

pirkstu.  

Ja Jūs nejauši esat injicējisšīs zāles, meklējiet  neatliekamo medicīnisko palīdzību, pat ja 

nejauši injicēts ļoti mazs zāļu daudzums un ņemiet līdzi šo zāļu lietošanas instrukciju.  

Ja sāpes neizzūd  12 stundu laikā pēc medicīniskās izmeklēšanas, meklējiet medicīnisko 

palīdzību atkārtoti.  

 

Ārstam: 

Šis produkts satur minerāleļļu. Pat, ja nejauši injicēts neliels  zāļu daudzums, var rasties 

spēcīgs pietūkums, kā rezultātā var rasties išēmiskā nekroze vai pat persona var zaudēt 

pirkstu.   

Prasmīga, TŪLĪTĒJA ķirurģiskā iejaukšanās ir vajadzīga un var būt nepieciešama savlaicīga, 

injekcijas vietas uzgriešana un skalošana, īpaši, ja skarts pirkstgals vai stiegra. 



 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM 

ZĀLĒM  VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR 

 

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

aktu prasībām. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS  INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 
 

23.02.2010 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 
 

            Iepakojums: 5x20 ml, 1x100 ml 
 

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.  

Tikai praktizējošam veterinārārstam 

 


