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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

V/NRP/08/1593 

 

Ezeepour 25 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai liellopiem 

 

 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 

ADRESE, JA DAŽĀDI 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: 

Bimeda Chemicals Export 

Broomhill Road 

Tallaght, Dublin 24 

Īrija 

 

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:  

Cross Vetpharm Group Limited 

Broomhill Road 

Tallaght, Dublin 24 

Īrija 

 

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 

 

Ezeepour 25 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai liellopiem 

Cypermethrinum 

 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS  

 

1 ml šķīduma satur: 

Aktīvā viela: 

Cipermetrīns (93%) (cis/trans izomēri 50: 50)  25 mg 

 

Palīgvielas: 

Miritols 

 

4. INDIKĀCIJA(-S) 

 

Utu un mušu invāzijas kontrolei. 

 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 

 

Nelietot teļiem, kas jaunāki par 7 dienām. 

Nelietot gadījumos, ja ir pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret palīgvielu. 

 

6. IESPĒJAMĀS  BLAKUSPARĀDĪBAS 

 

Dažiem dzīvniekiem 48 stundas pēc šķīduma lietošanas dzīvniekiem var novērot viegli 

izteiktas diskomforta pazīmes. Šīs blakusparādības ir pārejošas un tām nepiemīt ilgstoša 

iedarbība. 

 

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

lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
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7. MĒRĶA SUGAS 

 

Liellopi. 

 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

METODES 

 

Ārīgai lietošanai. 

Noņemiet vāciņu no kameras un iespiediet kamerā vajadzīgo zāļu daudzumu, un atbilstoši 

norādījumiem uzklājiet zāles uz dzīvnieka ādas. 

 

Utu invāzijas kontrolei 

Utu invāzijas kontrolei parasti pietiek ar vienreizēju 10 ml devu. Nelielai daļai dzīvnieki 

dažas utis var izdzīvot. Ja apdraudējums ir liels, nepieciešamības gadījumā pēc 4 nedēļām 

zāles var lietot atkārtoti. 

 

10 ml deva vienmērīgi jāuzklāj no galvas kaudālās daļas līdz astes saknei. 

 

Mušu invāzijas kontrolei 

Sākoties mušu sezonai, apstrādājiet dzīvniekus ar vienreizēju 10 ml devu, ko pēc tam atkārto 

ar 5 - 8 nedēļu intervālu. Tomēr lietošanas biežums var variēt atkarībā no invāzijas apjoma un 

veida.  

 

10 ml deva vienmērīgi jāuzklāj rajonā no galvas kaudālās daļas līdz astes saknei. 

 

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI 

 

Sk. punktu "Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes". 

 

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS 

IZMANTOŠANĀ 

 

Gaļai un subproduktiem: 10 dienas. 

Pienam: nulle dienas. 

Govis jāapstrādā tūlīt pēc slaukšanas, lai būtu pēc iespējas ilgāks laika periods līdz nākamajai 

slaukšanas reizei. 

 

 

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C. 

 

 

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 

 

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

ārstēšanai:  

Ezeepour jālieto vietā, kur ir laba ventilācija. Valkāt aizsargapģērbu, tajā skaitā. gumijas 

cimdus.  

Izvairīties no zāļu saskares ar acīm un ādu. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu vai nokļūšana 

acīs, skarto vietu skalot ar lielu daudzumu ūdens. 

Ezeepour lietošanas laikā aizliegts ēst, dzert vai smēķēt. Tūlīt pēc lietošanas mazgāt rokas un 

citus ādas apvidus, uz kuriem nokļuvis šķīdums. 
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Grūsnība un laktācija: 

Cipermetrīna aktivitāte pēc iekšķīgas lietošanas ir zema; transdermālas resorbcijas 

iespējamība ir ļoti minimāla.  

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā.  

 

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti): 

Nepārdozēt. Pārdozēšanas gadījumā norādītais ierobežojumu periods piena un gaļas 

izmantošanai cilvēku uzturā nav spēkā. 

 

Nesaderība: 

Ezeepour nav saderīgs ar sārmainiem materiāliem. 

 

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO 

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI 

  

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot 

kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.  

 

Ezeepour nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus 

organismus. 

 

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA 

 

02/2018 

 

15. CITA INFORMĀCIJA 

 

Recepšu veterinārās zāles. 

 

 

 


